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SPEEL LOTTO
VOOR DE SPORT!

ÉN NATUURLIJK VOOR DE JACKPOT.

SPEEL BEWUST

LOTTO.NL
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INHOUD

Voorwoord
Beste Lezer,
Hopelijk heb je genoten van de zomer.
Heb jeeen balletje gegooid in Nederland
tussen de buien door, of misschien toch
een potje petanque op een camping over
de grens? Als er maar gebould kan worden!
In deze Petanque lees je alles over de
nationale teams, activiteiten rondom het
einde van de afdelingen, gekleurde boules,
de nieuwecontributiestructuur en
Monsjeu de boules.

Laatste periode
afdelingen

Heb je een goed idee voor een interessant
artikel of wil je graag meewerken aan dit
magazine, laat het de redactie weten:
redactie@njbb.nl.

Ontwikkeling
contributiestructuur
NJBB

We wensen je veel leesplezier en een
fantastisch petanque-seizoen!
De redactie

Deventer Boules
Club Karro-Deux

Agenda
Belangrijke NJBB evenementen 2016

Kort nieuws

4

Laatste periode afdelingen

6

Start districten

8

Petanque-koppels

9

Nationale selecties on tour

10

De Pukkers komen eraan

12

Het werkt...

13

Ontwikkeling contributiestructuur

14

Scheidsrechters gediplomeerd

16

Ga de uitdaging aan!

17

Bondsraadsleden gezocht

18

Volg de NPC

20

Waarom zijn leden verzekerd?

21

Deventer Boules Club Karro-Deux

22

Monsjeu de Boules

24

Tussen de regels

26

De week van...

27

10 en 11 september
NK Veteranen en Beloften
Nieuwegein
1 oktober
Start NPC
17 september
Intakedag omscholing scheidsrechters
JB Almere
19 en 20 november
Finale NJBB Masters
Nieuwegein
26 november
Bondsraadvergadering
Nieuwegein
12 december
NK precisieschieten
Nieuwegein
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KORT NIEUWS

Leuke, interessante, belangrijke en minder belangrijke berichten voor u

De Nederlandse Loterij
De Nederlandse Loterij is een belangrijke geldschieter voor de sport
en is in 2016 voortgekomen uit de fusie tussen De Nederlandse
Staatsloterij en De Lotto. Ze zijn de grootste kansspelorganisatie
van Nederland en organiseren op dit moment zeven verschillende
kansspelen: Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Miljoenenspel, Lucky
Day, Krasloten en Toto.

De missie kan in 7 woorden worden samengevat:
bijdragen aan een gelukkig en gezond Nederland.
Ze maken niet alleen veel deelnemers blij met mooie geldprijzen.
Ze zorgen er ook voor dat Nederland gelukkig en gezond wordt. Ze
maken sport en beweging bereikbaar voor iedereen. Van jong tot

oud, van Olympisch tot paralympisch, en van revalidatie tot gehandicaptensport. Kinderen krijgen bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen
door te sporten, ouderen maken meer contact en de maatschappij
wordt sterker door gezonde en fitte mensen.
Daarnaast dragen ze hun opbrengst af aan de Nederlandse samenleving: via het ministerie van Financiën, NOC*NSF en achttien goede
doelen via Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN).
Je kunt online loten kopen of bij één van de ruim 5000 verkooppunten in het hele land, of meespelen via een abonnement. Voor een
verantwoord kansspelaanbod houden zij zich aan de normen van
de World Lottery Association (WLA) en de European Lotteries (EL).
Bovendien houdt de Kansspelautoriteit (KSA) toezicht.

zilveren speld Kees Bouman
Kees Bouman is onderscheiden met de zilveren speld van verdienste van de
NJBB. In 1975 heeft Kees de Jeu de Boules-vereniging “Sans Soucis” (zonder
zorgen) in Peest (Drenthe) opgericht. Kees was hier: voorzitter, secretaris en
penningmeester. Tevens heeft Kees bijgedragen, in de vorm van kennisdeling,
aan de oprichting van Près le But (Groningen). Kees Bouman is vanaf het begin
tot 1998 lid geweest van de gecombineerde afdelingen als wedstrijdsecretaris.
Deze functie heeft hij behouden totdat afdeling 2 zelfstandig werd.

Han Besters onderscheiden
Tijdens de bondsvergadering op 28 mei werd Han Besters, scheidend voorzitter van de reglementencommissie, onderscheiden met de zilveren bondsspeld. Niet de duur van dit voorzitterschap (Han bekleedde deze functie 3
jaar) was hiervoor bepalend, maar de wijze waarop hij zijn taak invulling
heeft gegeven. De bondsvoorzitter memoreerde dat Han een cruciale rol
heeft vervuld bij de probleemloze aansluiting van de bond bij het Instituut
voor Sport Rechtsspraak (ISR). Ook roemde hij de zorgvuldige wijze waarop
onder Han's leiding de reglementencommissie commentaar leverde op
voorgenomen reglementswijzigingen en voorstellen aanleverde ten behoeve van de bondsvergadering. "Han is altijd degelijk en zorgvuldig. Waar
nodig geeft hij glasheldere kritiek, maar zonder personen aan te vallen en
zonder onnodige ophef.", aldus Sjoerd Pieterse
4
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Van de voorzitter
Gekleurde
boules
Vanaf januari 2017 gaat het merk Boulenciel
gekleurde boules verkopen. de FIPJP heeft
de boules als wedstrijdboules goedgekeurd.
In eerste instantie wordt een kleine voorraad
aangemaakt in de maten 71, 72, 73,74 en
75 met het gewicht van 680, 690, 700, 710,
720 en 730 gram. De boules zullen in zwart,
blauw, fuchia en groen verkrijgbaar zijn met
de hardheid: half-zacht. Over prijzen is nog
niets bekend. Met deze revolutionaire boules
zal de sport voor toeschouwers stukken beter te volgen zijn.

Respect
"Jullie hebben een heel speelveld ter beschikking, waarom leg je dan niet de
cirkel waar de but lag, zoals het reglement voorschrijft?" Een volkomen terechte
vraag, en een vriendelijke aansporing van de scheidsrechter om ons aan deze
basisregel van het petanque te houden. Toch leidde dat tot gemopper - zowel
van spelers als van omstanders - over de scheidsrechter, en of die niet wat beters
te doen had. Ik begrijp dat niet. Als een scheidsrechter spelers aanspreekt op
het overtreden van regels, dan is dat niet 'gezeur', die man/vrouw doet gewoon
zijn/haar werk.
Scheidsrechters zijn er niet alleen om op verzoek te meten welke boule op punt
ligt, maar (ook) om toe te zien op een correct verloop van de wedstrijden, en dat
betekent dus ook op het naleven van de regels.
Wie mijn stukjes zo nu en dan leest, weet ongeveer hoe ik denk over regels: geen
enkele sport kan zonder - ook de onze niet. Het kan best zijn dat er regels zijn
die wij collectief onzinnig vinden. Daar moeten we het dan over hebben, en die
zo nodig veranderen. Maar niet op eigen gezag regels domweg negeren, of op
scheidsrechters gaan mopperen die ingrijpen als we dat toch doen. Als we steeds
maar uitstralen dat "de regeltjes" niet zo belangrijk zijn, dan nemen we onze
sport niet serieus en mogen we ook niet verwachten dat anderen dat wel doen.
Als je vindt dat een scheidsrechter zich niet met het spelletje moet bemoeien,
moet je je serieus afvragen of je echt wel een sport - welke dan ook - wilt beoefenen.

• In de rubriek ‘In Memoriam’ stond de
bekendmaking van het overlijden van
Ben Kuipers. Hij is niet op 70-jarige
leeftijd overleden, maar op 77-jarige
leeftijd.
• Bij het artikel ‘Nieuwe organisatiestructuur’ waren de afbeeldingen van District West en District Zuid-Oost verkeerd
geplaatst. Deze hadden omgedraaid
moeten worden.

Sjoerd Pieterse,
voorzitter

Sjoerd

Rectificatie Petanque 88
mei 2016

Natuurlijk neemt een scheidsrechter soms een besluit waarmee je het niet eens
bent. Hij/zij kan zich ook vergissen. Dan nog heeft zijn/haar beslissing 'kracht
van wet', en heb je het ermee te doen. Schelden op de scheidsrechter, hem of
haar beledigen ("je bent niets", "je weet niets van de regels" of erger) is onaanvaardbaar gedrag. Wie zelfs meent een scheidsrechter (of andere vrijwilliger) te
kunnen bedreigen ("je bent nog niet van het terrein af, ik weet je te vinden...")
hoort helemaal niet thuis op een NJBB-toernooi of -kampioenschap.
"Zonder respect geen Petanque" is niet zomaar een kreet. Het hoort een vanzelfsprekend fundament te zijn onder onze sportbeoefening.

55
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ORGANISATIE

Laatste periode afdelingen
Vanaf januari 2017 gaat de NJBB over naar een nieuwe organisatiestructuur.
De structuur van de huidige afdelingen zal verdwijnen. Om deze periode gezamenlijk met elkaar af te sluiten, worden of zijn er binnen diverse afdelingen leuke afsluitende activiteiten georganiseerd.
Een greep uit de afsluitende activiteiten:

Afdeling 3
Datum: 6 november 2016
Locatie: Doetinchem
Programma: Slottoernooi in mêlee vorm met 5 voorgelote partijen met een stamppot-buffet ter afsluiting.
Overig: Voor overige gegevens en inschrijving, zie de flyer die
begin september naar alle clubs van afdeling 3 wordt gestuurd.
In verband met de maximale bezetting van de hal kan elke vereniging 9 leden opgeven.
Contact: Theo Vos, theo.vos@planet.nl

Afdeling 4
Datum: 30 juli 2016
Locatie: sportpark Orderbos, omgeving Apeldoorn
Programma: 4-ever afscheidstoernooi.

6

Foto’s: 4-ever afscheidstoernooi.

Dagverslag: Op het middenterrein in sportpark Orderbos was
er een gezellig centrum ingericht. Op de omliggende bospaden werd er door 65 teams gestreden. Van de 14 verenigingen
in afdeling 4 namen maar liefst 12 verenigingen deel. Na een
voorronde werden de teams verdeeld in 4 poules. Een rustig
achtergrondmuziekje zorgde voor een gezellige sfeer. Alle
deelnemers ontvingen bij aanvang een speciaal ‘4-ever’ butje,
een mooi aandenken.
Er was veel aandacht in de media de week van tevoren.
Tijdens het toernooi waren omroep Gelderland en tv Apeldoorn volop actief met het maken van opnames en werden
spelers en organisatie geïnterviewd door dagblad de Stentor.
Een mooie mogelijkheid om petanque weer eens goed op de
kaart te zetten.
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Samengesteld door: Het bondsbureau

Make a wish
Hattem Petanque was verantwoordelijk voor het horeca gedeelte
die dag. Zij hadden besloten de netto-opbrengst te doneren aan
‘Make a Wish Nederland’. Deze stichting vervult wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte. Tijdens de pauze werd
er gecollecteerd waardoor we, Hattem Petanque, de organisatie
en de spelers, aan het eind van de dag een cheque van € 1.000,konden overhandigen. Een prachtig gezamenlijk resultaat waarmee hopelijk mooie wensen uit kunnen komen.

4-ever petanque
Aan het eind van de dag werd er teruggekeken op een bijzonder
geslaagd slotevenement. Veel spelers en bestuursleden van verenigingen, bedankte de organisatie. Deze bestond uit: André Nijkamp van HKB'84, Coen Vleck van Maboul, Jen Warmels van
Avalon Sports, Albert Potkamp van Hattem Petanque en Fred de
Ruiter van ’t Zwijntje. Wellicht is er volgend jaar weer een bostoernooi, maar dan in een nieuw district en met andere vrijwilligers. Voor menigeen was dit namelijk een prachtige afsluiting
van een lange periode van vrijwilligerswerk voor afdeling 04.
De naam "4-ever petanque" zal blijven voortbestaan. -Aldus,
Albert Potkamp.

Programma: Feestelijke bijeenkomst. De bijeenkomst bestaat
uit een maaltijd en een speelse activiteit. Wat die activiteit
behelst, blijft tot het laatste moment een verassing. Voor deze
bijeenkomst worden de bestuursleden en de leden van de wedstrijdcommissies van de verenigingen uitgenodigd.

Afdeling 13
Datum: 11 september 2016
Locatie: Petangeske, Bergen op Zoom
Programma: Afscheidstoernooi afdeling 13. Doublettentoernooi waarop alle leden van de verenigingen binnen de afdeling
welkom zijn. Het toernooi is dan ook toegankelijk voor leden
met een W, C of J-licentie. Doel van het toernooi is om met zo
veel mogelijk leden tijdens een sportief en gezellig toernooi afdeling 13 'uit te zwaaien'. We spelen 5 voorgelote wedstrijden
en voor iedere deelnemer is er een herinneringspresentje.

Afdeling 14
Datum: 3 september 2016
Locatie: PC Oisterwijk in Oisterwijk
Programma: Slot-doubletten toernooi voor alle leden van
afdeling 14. 4 wedstrijden voorgeloot.

Afdeling 6
Datum: 16 december 2016 (vrijdagavond)
Locatie: etablissement te Leusden

7
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ORGANISATIE

Door: Het bondsbureau

Start districten
Vanaf 01 januari 2017 zijn de districten van
kracht en starten de districtsteams met hun werkzaamheden. De organisatie in samenwerking met
de kwartiermakers verloopt goed. Binnen diverse districten zijn we nog op zoek naar enthousiastelingen. Heb je interesse in één van
onderstaande functies neem dan contact op met
de betreffende kwartiermaker van het district.
Districtscoördinator
De districtscoördinator is de teamleider van het district. Hij/zij is
onder andere verantwoordelijk voor de aansturing van de leden
van het districtsteam. Daarbij is hij/zij het eerste aanspreekpunt
voor verenigingsbestuurders en onderhoudt hij/zij de contacten
met het bondsbureau en de portefeuillehouder van het bondsbestuur.
Coördinator wedstrijdzaken
De coordinator wedstrijdzaken ondersteunt binnen zijn/ haar district de landelijke toernooicommissie bij het organiseren van de
NPC. Daarnaast coördineert hij/zij de districtsactiviteiten, zoals districtscompetities, en ondersteunt bij de organisatie daarvan.

Verenigingsondersteuner
De verenigingsondersteuner is binnen zijn/ haar district het eerste
aanspreekpunt voor vragen van verenigingsbestuurders. De verenigingsondersteuner geeft informatie, advies en ondersteuning
aan verenigingen met als doel een bijdrage te leveren aan het
optimaliseren van het functioneren van de verenigingen.
Sportpromotor
De sportpromotor geeft binnen zijn/ haar district invulling aan
de promotieactiviteiten zoals beschreven in het districtsjaarplan.
Hij/zij is het verlengstuk van de landelijke promotieactiviteiten
in de regio. Daarnaast adviseert de sportpromotor verenigingen
met betrekking tot hun promotionele activiteiten.
Webredacteur
De webredacteur draagt er zorg voor dat de districtspagina’s
op internet actueel zijn. Onder andere wat betreft competitieen toernooiuitslagen en nieuws uit het district.
Bekijk de volledige functieprofielen op:
www.njbb.nl -> Over NJBB -> Districtsnieuws

Kwartiermakers districten
District Noord: Guillaume Spiering, g.spiering@casema.nl
District Noord-West: Kees Besseling, k.besseling@hccnet.nl
District West: Cees Hoogendoorn, cees.njbb.west@gmail.com
District Midden: Guillaume Spiering, g.spiering@casema.nl
District Oost: Meep Poel, m.a.poel@kpnplanet.nl
District Zuid-West: Rene Tetteroo, r.tetteroo@hotmail.com
District Zuid-Oost: Rene Tetteroo, r.tetteroo@hotmail.com
District Zuid: Twan Beckers*, info@njbb.nl
*Twan is contactpersoon in District Zuid totdat er een kwartiermaker/districtscoördinator is aangesteld.

?
Guillaume Spiering
8

Kees Besseling

Cees Hoogendoorn

Meep Poel

Rene Tetteroo

Vacant
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INTERVIEW

Door: Marianne Jans

Petanque-koppels
Het vierde koppel in deze serie is Dino Naso (opa) en Kenny Andernach (kleinzoon).
Beiden lid van JBV L’Ammerzo in Ammerzoden.
We zitten in de kantine van jeu de
boulesvereniging L’Ammerzo in
Ammerzoden. Opa Dino speelt al
petanque vanaf zijn vijftiende
jaar, eerst in zijn geboorteland
Italië en vervolgens vanaf zijn
24e, begin jaren zeventig, in
Nederland. Dat hij veertig jaar
later op een succesvolle carrière
als bouler kan terugkijken én
later zijn kleinzoon intensief
begeleidt, kan hij dan nog niet
vermoeden.

Foto: Marianne Jans

Zijn petanquematen waarmee hij gespeeld heeft, de clubs waar
hij lid van was, de toernooien, zowel nationaal als internationaal; het is een hele lange lijst. Hij vindt het belangrijk om niemand te vergeten en wil graag zo compleet mogelijk zijn, maar
dat is in dit artikel ondoenlijk. Een paar feiten en namen op
een rij; Bert Kirpensteijn, Maarten Kruizen, de Thaise Son, Ad
Wagenaars, Wil Voets, Erik Telkamp, Giovanni Poletto, Jan van
Keulen en Gerard Pruniers, WK Clermont-Ferrand 1994, Boule
d’Or 1998, doublettenkampioen, drie keer veteranenkampioen.
Zijn vrouw Riky van Opijnen, ook een verwoed bouler, heeft
hem enorm gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen. ‘Anders was ik nooit zo ver gekomen. Dat waren mooie tijden. Ik
heb mijn successen gehad, maar nu telt voor mij iets heel anders’. En vraag Dino, Riky en Kenny niet wat hun overige
hobby’s zijn, want ze roepen tegelijk: ‘petanque’!
De liefde
Zijn vijftienjarige kleinzoon Kenny staat voor Dino nu op nummer één. Vanaf zijn zesde speelt hij al petanque. Wat doet hij
het liefste, plaatsen of schieten? ‘In het begin vonden de mensen dat ik goed kon plaatsen. Maar sinds een paar jaar heb ik
zelf geen voorkeur. Ik voeg mij vooral naar de spelsituatie. Als
ik maar kan spelen’. Op de vraag met wie hij graag speelt, komt
met een glimlach en zonder nadenken; ‘met opa natuurlijk!’

Vorig jaar moest hij vanwege school kiezen tussen zijn hobby’s
quad racen, petanque en zaalvoetbal. ‘Voor mij was die keuze
duidelijk: ik wil doorgaan met petanque’.
Het team
Het eerste grote toernooi dat Kenny met opa speelt is in 2012
de Brabantse Derby in Son. Ze pakken gelijk de eerste prijs. Bij
de NC 2015 speelt Kenny met Dino, Peter van der Linden en
Raijmondo de Blij en bij de AWC 2015/2016 wordt de jongste
spruit ingedeeld bij L’Ammerzo 1. Ook daarin heeft Kenny zijn
aandeel in het succes; ze worden glorieus kampioen in de 4e
klasse B van afdeling 05.
De ambitie
De pen is nog niet neergelegd of beiden staan op. Hoogste tijd
om te oefenen op de binnenbaan. Met instructies van opa natuurlijk. ‘Hij schiet goed, hij plaatst goed, maar hij speelt in een
wedstrijd vooral tegen zichzelf. Dan zit het tussen de oren, dan
wil hij tè graag de boule raken. Maar dat komt goed. Hij heeft
nog een hele petanque-toekomst voor zich’. Dino’s gezonde ambitie ligt nu geheel bij Kenny; hij wil hem zoveel mogelijk ervaring op laten doen, op zoveel mogelijk toernooien door het hele
land. Ze spelen altijd samen, met Riky als hun trouwe supporter.
En zie je Dino op een toernooi wel eens met een ander spelen?
Dan is dat omdat Kenny die dag op school zit.

9

Petanque Magazine 89_Opmaak 1 25-08-16 16:29 Pagina 10

TOERNOOIEN

Nationale
selecties on tour

Foto: Bas Niemans

Petanque is een echte wereldsport. Of je nu uit Frankrijk
komt of uit Thailand, welke taal je ook spreekt, iedereen
deelt dezelfde passie. Ook dit jaar is Nederland weer bij
een aantal internationale toernooien vertegenwoordigd.

10

EK Vrouwen
Het EK Vrouwen wordt dit jaar georganiseerd in Bratislava
(Slowakije) van 8 tot en met 11 september. De volgende
speelsters gaan de Nederlandse eer verdedigen: Sandy Rikkers (Les Cailloux, winnaar NK Tête-à-Tête 24-04), Josefien
Koogje (Les Cailloux, winnaar van het NK Mix 17-07), Katy
Bosch (Les Cailloux) en de nog jonge speelster Roby van
Rooijen (JdB vereniging OSB). De vrouwen worden begeleid
door Toon van Alebeek en Huub van den Broek.

EK beloften en Precisieschieten
Van 30 september tot en met 2 oktober vinden 3 Europese kampioenschappen tegelijkertijd plaats; het EK voor Beloften mannen, Beloften vrouwen en Precisieschieten. De kampioenschappen
vinden dit jaar plaats in Torrelavega (Spanje) en worden dan ook
georganiseerd door de Spaanse federatie in samenwerking met
de CEP. Hoofd van de delegatie is Toon van Alebeek.
Beloften: Voor Nederland zullen uitkomen bij Beloften
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Door: Het bondsbureau

mannen: Charles Gelijn (PV Tilburg), Mario Blom (JBV De
Walnoot), Elior van Klaveren (Amicale Boule d'Argent) en
Milan Saunier (PU Kennemerland) onder leiding van Fred
Lagerwaard als coach. Bij de vrouwen zullen deelnemen:
Ellen Walrave (Petangeske), Elke van de Linden (Les Cailloux), Chantal Moors (PV ’t Lover) en Yannieke Baks (Jeu
de Bommel) met Huub van den Broek als coach.
Precisieschieten: Voor het Europese kampioenschap
precisieschieten zal Mario Blom het opnemen bij de mannen en Ellen Walrave bij de vrouwen.
EK Veteranen
Vanaf 18 tot en met 20 oktober is het EK Veteranen in Monaco. Bert van Dijk (PU Badhoevedorp), Henry Calvetti (PU
Kennemerland), Martin Bakker (Le Biberon) en Rajen Koebeer (PU Badhoevedorp) vertegenwoordigen Nederland op
het EK. Het team staat onder leiding van Meep Poel.
EK Jeugd
28 oktober start het EK jeugd in Monaco. Het EK duurt tot
en met 30 oktober. Roby van Rooijen is wederom geselecteerd. Samen met Niels Saurel (’t Zwijntje), Valentino Peeters (CdP Heerlen, winnaar NK Tripletten 19-06) en Wessel
Geertse (Petangeske, winnaar NK Doubletten 22-05 en NK
Tripletten 19-06) wordt Nederland vertegenwoordigd. Om
alles in goede banen te leiden zijn Fred Lagerwaard en
Toon van Alebeek aanwezig.
EK Tête-à-Tête
Het EK Tête-à-Tête wordt gespeeld van 4 tot en met 6 november 2016 in Nîmes, Frankrijk. Kees Koogje en Sandy Rikkers hebben zich hiervoor geplaatst door het NK Tête-à-Tête
te winnen op 24 april 2016.
WK Mannen
Het WK wordt gehouden in Madagaskar van 8 tot en met 11
december. Edward Vinke (Pétanque Union Kennemerland),
Joey van Doorn (’t Dupke), Tom van der Voort (Petangeske)
en Wietse van Keulen (Pétanque Union Kennemerland) zijn
de Nederlandse afgevaardigden in Madagaskar.
Nederland naar de finaleronde
Naast de verschillende EK’s en het WK is er ook nog de EuroCup.
Door het winnen van de NPC topdivisie in het seizoen 20152016 is Pétanque Union Kennemerland uit Haarlem de Nederlandse vertegenwoordiging bij de EuroCup. De finale van
de EuroCup wordt gespeeld in Borås, Zweden, van 9 tot en

met 11 december. Om in Zweden te spelen is het belangrijk
om eerst de voorrondes te overleven. De voorrondes van de
EuroCup zijn gehouden in Dronero (Italië) van 29 juli tot en
met 31 juli. Nederland heeft zich geplaatst voor de finale in
Zweden! Op de volgende pagina staat een verslag van de
voorrondes beschreven.
Wij wensen alle spelers/teams heel veel succes en plezier bij
de internationale toernooien!

Ontstaan afvaardiging
Nederlandse teams
Toernooi

Afvaardiging

EuroCup

Winnaar NPC

EK/WK Mannen

Winnaar Masters

Beloften mannen

Voordracht Topsport uit selectie

Beloften Vrouwen

Voordracht Topsport uit selectie

Jeugd

Voordracht Topsport uit selectie

Vrouwen

Voordracht Topsport uit selectie

Veteranen

Winnaar NK Tripletten voor
veteranen

Tête-à-tête

Winnaar NK Doubletten*

Doubletten/ Mix

Winnaar NK Doubletten*

*Het bestuur heeft besloten dat de winnaars
van het NK Doubletten naar het WK Doubletten/Mix
en Tête-à-tête gaan. Dit komt omdat de FIPJP de
toegang heeft beperkt tot vier spelers.
Mogelijk dat dat in 2019 weer anders is.
11
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TOERNOOIEN

Door: Peter Bos

De PUKKERS komen er aan
Het gezelschap bestaande uit Judith van den Eijden, Leo Bos, Henry
Calvetti, Edward Vinke, Jelle Venema, Milan Saunier, Didier Fifi, Selena
Van der Hoef, Saskia van Duinen-Cornet (fysio), Bart Scholten (coach),
Kathleen Scholten (coach-assistent) en supporters: Fransesco Bua
(vertolker), Dick Kraaijenoord, Janna Bos en Peter Bos vertrok op donderdag 28 juli naar Dronero (Italië), waar de voorrondes voor de EuroCup plaatsvonden. Een wedstrijd bestaat uit een triplettenronde (2
partijen) en een doublettenronde (3 partijen).

De derde ronde was tegen Zweden, een sterk spelend land wat net
als Nederland alleen van de Italianen verloren had. De eerste triplettenpartij werd verloren met 8-13, de tweede gewonnen met 137. Na twee partijen doublettenronde was de stand bloedstollend:
PUK - Zweden 2-2. Met nog 1 boule te spelen en een stand van 1012, zag het er duister uit voor PUK. Maar Didier (Fifi) maakte met
zijn laatste boule de partij af in het voordeel van PUK 13-12. PUK
versloeg Zweden met 3-2.

Eerste speeldag
Met een overwinning van 5-0 tegen Jersey maakten de Pukkers een
goede start. Er werd zeer goed gebouled door beide teams, maar de
pukkers schoten meer carreaux en plaatsten hierbij ook gewoon
scherper.
Vervolgens tegen Oostenrijk had PUK het iets zwaarder, maar de
wedstrijd werd toch met 4 – 1 positief afgesloten. Het was een sensationele eerste wedstrijddag voor PUK.
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Tweede speeldag
Op de tweede wedstrijddag moesten de Pukkers uitkomen tegen
Zweden, Slowakije en openen tegen Italië, de gedoodverfde favoriet.
De triplettenronde begon goed met een winst van 13-6. Het tweede
tripletten team kon geen weerwoord geven aan het Italiaanse geweld en verloor met 4-13. De doubletten teams van PUK werden
ondanks hun sterke spel van de baan gespeeld met 3-13, 2-13 en
1-13. Italië was winnaar met 1-4.

Laatste dag, zondag, 31 Juli
De laatste tegenstander was Polen. In de eerste partij wist Judith,
net als de voorgaande dag door Didier, met haar laatste boule 3 punten te maken en won PUK alsnog de partij met 13-10. Uiteindelijk
was ook Polen in de tas met 4-1.

Hoewel Slowakije in de volgende wedstrijd taai tegenstribbelde
overwonnen de Pukkers de triplettenronde en werd de doublettenronde een ware slachtpartij met uitslagen van 13-2, 13-4 en 13-2.
PUK – Slowakije: 5-0.

PUK heeft 22 van de 30 partijen gewonnen en plaatst zich hiermee
in de Finale van de EuroCup, 9 - 11 december in Borås, Zweden. Ook
België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Monaco en Zwitserland hebben een plaats veroverd in de finale.
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TECHNIEK & TACTIEK

Door: Joop Pols

Het werkt
Mentale training in de sport werkt heel goed.
Het kan ook jou helpen om je sportprestaties nog verder te verbeteren.
Voor jou als sporter is het belangrijk te beseffen dat de manier
waarop je denkt tijdens wedstrijden de beslissende factor is.
Een mentale training verbetert mentale factoren zoals:
• Zelfvertrouwen
• Bereiken van het juiste spanningsniveau in wedstrijden
• Omgaan met de omgeving en omstandigheden
• Verklaren van prestaties
Dat valt wel mee. Toch? Misschien had je wel veel meer punten
verwacht. We zullen nu eerst eens even kijken wat die vier punten
betekenen.
Zelfvertrouwen
Jouw zelfvertrouwen is één van de beste voorspellers voor succes.
Zelfvertrouwen gaat over een gevoel en het geloof dat je het kan,
dat je goed getraind hebt en voorbereid bent: dat je goed kan presteren en succesvol kan zijn.
Wanneer je je zelfvertrouwen verliest, gaan je prestaties sterk achteruit. Zelfvertrouwen bouw je op door heel veel te trainen en te
zien dat dingen lukken.
Bereiken van het juiste spanningsniveau in wedstrijden
Het is belangrijk dat je voor en tijdens een wedstrijd best een
beetje zenuwachtig bent. We noemen dat gevoel arousal (opwinding). Dat gevoel zorgt ervoor dat je je aandacht bij het spel hebt.
De ene speler heeft meer spanning nodig dan een ander. Ook jij
kan bij een bepaalde hoeveelheid spanning het beste presteren.
In de sportpsychologie noemen ze dat de zone van optimaal functioneren. Bij te veel of te weinig spanning speel je niet goed. Je
begrijpt wel dat het belangrijk is er achter te komen waar jouw
zone ligt en hoe dat voelt.
Omgaan met de omgeving en omstandigheden
Met de omgeving bedoelen we het terrein waar je op moet spelen
en dat is overal anders. En dat is soms een probleem. Het is belangrijk om in te spelen voor het toernooi begint en te kijken welke
techniek je moet inzetten om een goede prestatie neer te zetten.
Met omstandigheden bedoelen we: kou, regen, felle zon of een
harde wind. Bedenk daarbij dat iedereen daar last van heeft. Ga
er niet over lopen mopperen maar accepteer het gewoon. Het
enige wat je er aan kunt doen is je goed voorbereiden. Dit doe je

door de dagen voor een toernooi naar de weersverwachtingen te
kijken en je tas handig in te pakken zodat je goed bent voorbereid.
Verklaren van prestaties
Het is heel belangrijk dat je succes of falen toeschrijft aan eerlijke
verklaringen. Wanneer je een boule speelt met een scheve hand,
is het handig om dit zelf ook te zien en niet de schuld te geven
aan dat vervelende steentje. Wanneer je de schuld wel geeft aan
dat steentje is de kans groot dat je je volgende boule weer met
een scheve hand gooit!
Er zijn ook spelers die een nederlaag toeschrijven aan het geluk
van de tegenstander. Na zo’n nederlaag zullen ze niet vinden dat
training een mogelijkheid is om verder te komen.
Het is dus belangrijk dat je een slecht gegooide boule toeschrijft
aan de oorzaak. Dat is een kwestie van goed opletten om je fout
voor je volgende boule te herstellen.
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Ontwikkeling
contributiestructuur NJBB
In 2013 heeft de NJBB een nieuw beleidsplan
ontwikkeld voor de periode van 2014 t/m 2016.
In dit beleidsplan is een nieuwe koers ingezet
die gericht is op het positioneren van petanque
als een competitiesport.
Tijdens de ontwikkeling van het meerjarenbeleid is gebleken
dat de huidige contributiestructuur niet aansluit op de wensen
en behoeften van de verenigingen en haar leden. Ook sluit de
contributiestructuur niet aan op de nieuwe koers. Het NJBB
bondsbestuur heeft daarom de opdracht gekregen om een
nieuwe contributiestructuur te ontwikkelen die aansluit bij de
wensen en behoeften van de leden en die bijdraagt aan de positionering van petanque als een competitiesport.
Het bondsbestuur heeft 3 mogelijke scenario’s voor een nieuwe
contributiestructuur ontwikkeld. Tijdens 12 informatiebijeenkomsten op verschillende locaties in het land zijn de scenario’s
besproken met bestuurders van de verenigingen. De bijeenkomsten hebben waardevolle argumenten en suggesties voor een
nieuwe contributiestructuur opgeleverd.

14

Uitgangspunten voor een nieuwe contributiestructuur
Op basis van het beleidsplan en de input van leden zijn een
aantal uitgangspunten opgesteld voor de ontwikkeling van een
nieuwe contributiestructuur.

• Er wordt geen onderscheid gemaakt in type speler. Leden hoeven niet te kiezen of ze een club -of wedstrijdspeler zijn. Alle
leden beoefenen de sport op welk niveau en met welke intensiteit dan ook.
• Het biedt geen beperking voor deelname aan competities en
toernooien. Alle leden mogen deelnemen aan competities en
toernooien. Al dan niet tegen betaling van inschrijfgelden.
• Het is transparant in de opbouw van de kosten en in de waarde
van het NJBB lidmaatschap voor verenigingen.
• Er wordt één contributiebedrag gehanteerd. Het onderscheid
tussen de contributie van de vereniging aan de bond en de kosten voor een licentie per lid vervalt.
Ten slotte is het bij de ontwikkeling van een nieuwe contributiestructuur belangrijk om te realiseren dat het bij een herverdeling van kosten onvermijdelijk is, dat er leden zijn die meer of
minder gaan betalen. De vaste kosten voor het uitvoeren van
de kerntaken van de bond moeten worden gedekt, ongeacht de
contributiestructuur waar de Bondsraad voor kiest.
Een nieuwe contributiestructuur
Tijdens de informatiebijeenkomsten met verenigingsbestuurders
in het land zijn er veelvuldig argumenten en wensen met elkaar
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gedeeld. Daaruit bleek onder andere dat het wegnemen van de
beperking van sportbeoefening voor de huidige clublicentiehouders breed gedeeld wordt. Alle leden van NJBB-verenigingen moeten ten minste de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan
competities en toernooien wanneer men dat wenst. Alle leden
zouden daarmee ook dezelfde lidmaatschapsvorm moeten hebben. In tegenstelling tot de huidige contributiestructuur waarbij
club-licentiehouders alleen gerechtigd zijn op de eigen vereniging
te spelen. Daarnaast werd ook de sociale functie van verenigingen
eens te meer benadrukt. De contributiestructuur mag niet te veel
gericht zijn op de wedstrijd boulers, er moet ook ruimte blijven
voor de recreatief ingestelde bouler.
Wanneer dat wordt vertaald naar een contributiestructuur ontstaat er een structuur waarbij alle leden van NJBB-verenigingen
dezelfde lidmaatschapsvorm hebben en verenigingen dus voor
alle leden hetzelfde contributiebedrag betalen. Alle leden hebben
de mogelijkheid om deel te nemen aan de competities en toernooien van de NJBB. Wanneer leden deelnemen wordt hier apart
inschrijfgeld voor betaald. De leden die niet deelnemen zouden
dan ook geen financiële bijdrage leveren aan de organisatie van
competities en toernooien.

Natuurlijk heeft een dergelijke contributiestructuur ook financiële
implicaties. Wanneer voor alle leden van NJBB-verenigingen hetzelfde contributiebedrag gehanteerd wordt, en het onderscheid
tussen een Club-licentie en een Wedstrijd-licentie vervalt, betekent
dit automatisch dat verenigingen met voornamelijk wedstrijd-licentiehouders minder contributie gaan betalen en zullen verenigingen met voornamelijk club-licentiehouders meer contributie
gaan betalen.
Ondanks de financiële consequentie is in de afgelopen periode
gebleken dat er een dergelijke contributiestructuur het meeste
lijkt aan te sluiten bij de uitgangspunten en wensen, behoeften
en argumenten van de leden tijdens de informatiebijeenkomsten.
Het is uiteindelijk aan de Bondsraad om een besluit te nemen over
een nieuwe contributiestructuur. Dit besluit wordt genomen op
de bondsvergadering van 26 november 2016. Het Bondsbestuur
zal een voorstel doen dat wordt besproken op de afdelingsvergaderingen voorafgaand aan de bondsvergadering. In het voorstel
wordt rekening gehouden met de financiële gevolgen voor verenigingen.
Foto: Bas Niemans
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Negen Regionaal Scheidsrechters gediplomeerd
Boulers van vijf verschillende verenigingen hebben de eerste reguliere opleiding tot
Regionaal Scheidsrechter gevolgd op de accommodatie van Les Cailloux in Zeist. De
opleiding is praktijkgericht. Er wordt veel aandacht besteed aan vaardigheden die een
scheidsrechter nodig heeft, zoals meet- en sociale vaardigheden. Natuurlijk is er ook
voldoende aandacht voor spelregels.
Peter van Wermeskerken, lid van De Nijeboulers, vertelt over zijn
ervaringen:
1. Wat was je motivatie om deel te nemen aan de opleiding?
Een dreigend tekort bij onze vereniging aan scheidsrechters,
zeker met het oog op de komende NPC. Verder vond ik het
leuk om de regels voor het boulen beter te leren kennen.
2. Wat vond je goed aan de nieuwe opleiding en wat kan
beter?
De opzet van de opleiding, volgens NOC*NSF-normen, is uitstekend. De vorm (3 bijeenkomsten, 3 stages en zelfstudie)
vond ik heel prettig. Het verzorgde studiemateriaal is een
prima steun bij het leren van de stof en vaardigheden.
Als bij een volgende versie wat typefouten en een enkele onlogisch gestelde vraag zijn verbeterd, dan zou ik geen minpunten van deze opleiding meer weten.
3. Vond je het (inhoudelijk) moeilijk om de opleiding met
goed vervolg af te ronden?
Nee, het was goed te doen, hoewel het ook best pittig was.
Vooral de bijeenkomst met gespeelde praktijksituaties was
"heftig", maar ook zéér leerzaam.

6. Wat is je belangrijkste tip voor toekomstige cursisten?
Besluit je de opleiding te gaan doen, neem dat dan vooral
serieus. Je moet er best wat tijd en energie in steken. Als je
denkt op een achternamiddag even de opleiding te doen, dan
kom je voor een verrassing te staan.
Er is altijd ruimte voor verbetering, daarom blijft de opleiding
altijd in ontwikkeling. Desondanks ontvangen de opleiders positieve reacties van de cursisten. Wil je ook de opleiding volgen
tot Regionaal Scheidsrechter? Geef je dan op en stuur een mail
naar info@njbb.nl. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen wordt een nieuwe opleiding gestart.

Foto: Bas Niemans

GESLAAGDEN:
4. Hoeveel tijd heb je aan de opleiding besteed?
Aan voorbereidingstijd, studie en oefeningen ongeveer 30
uur. Daarnaast aan stages en bijeenkomsten nog eens 40 uur.
Het was wel meer dan ik had gedacht, maar beslist de moeite
waard.
5. Zou je andere boulers aanraden om deel te nemen aan
de opleiding?
Zonder meer. Zeker als je het leuk vindt om verantwoordelijkheid te dragen en om de pétanquesport op een hoger peil te
brengen. Want niet alleen leer je zelf de regels veel beter, maar
je kunt die kennis ook aan anderen overdragen. Dat zal de uitstraling van petanque als echte sport zeker ten goede komen.

Vereniging
Maboul
Maboul
Les Sabots
De Nijeboulers
De Nijeboulers
De Hakhorst
De Gooiers
De Gooiers
De Gooiers

Naam
Coen Vleck
Cor Rademakers
Angelique Wilderbeek
Dick Hemeltjen
Peter van Wermeskerken
Jan Kuiper
Evert Wijnands
Ria Kas
Adrie Baerts

Gefeliciteerd met het diploma en veel succes
en plezier als Regionaal Scheidsrechter!
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Ben jij een petanquefanaat en
klaar voor een bestuursfunctie?
Ga de uitdaging aan!
De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is de overkoepelende organisatie voor petanque
spelend Nederland. De NJBB beschikt over meer dan 17.000 leden, spelend bij ongeveer 200
verenigingen verspreid door Nederland.
Het Bondsbestuur bestaat momenteel uit zeven functies. Het
Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de
strategie en het beleid van de NJBB en houdt toezicht op de
kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de werkorganisatie. Het Bondsbestuur legt verantwoording af aan de Bondsraad over het gevoerde beleid. Bovendien overlegt het
Bondsbestuur tijdens ledenraadplegingen en het strategisch beraad met de leden over het toekomstig beleid. Het Bondsbestuur
wordt hierbij ondersteund door het Bondsbureau dat samen met
15 andere sportbonden en -organisaties is gevestigd in het Huis
van de Sport in Nieuwegein.
Het Bondsbestuur is per 1 december 2016
op zoek naar een bestuurder voor de pijler Competitie
De afgelopen jaren heeft het Bondsbestuur invulling gegeven
aan het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 met de titel “Bouwen
aan de toekomst van de Jeu de Boules sport”. Binnen de pijler
competitie waren de belangrijkste projecten het realiseren van
een nieuwe competitie (NPC) en het verder professionaliseren
van de Nationale Kampioenschappen. De verdere professio-

nalisering van de NPC en de positionering van Topsport zijn
belangrijke thema’s de komende jaren. Wij zoeken een daadkrachtig persoon met gevoel voor verandering, die politiek sensitief is, de rug recht kan houden en met een frisse blik de pijler
competitie de komende jaren verder vormgeeft.
Het betreft een onbezoldigde functie, waarbij alleen de reis- en
overige onkosten worden vergoed. Deze bondsfunctie is niet
verenigbaar met een andere bondsfunctie (Bondsraad, Districtsteam, Tuchtcollege of van een landelijke commissie, -expertgroep of –werkgroep). De tijdsinvestering voor deze functie is
gemiddeld 4 uur per week, overwegend in de namiddag en
avonduren, maar ook in de weekenden. Er wordt gewerkt met
een jaarkalender, desondanks kunnen ad hoc besprekingen regelmatig voorkomen. De benoeming is voor drie jaren, waarna
herbenoeming kan plaatsvinden tot een maximum van 12 aangesloten jaren.
Ben je geïnteresseerd in deze functie en wil je meebouwen aan
de sport in Nederland, dan kun je contact opnemen met dhr.
Sjoerd Pieterse (voorzitter NJBB), per e-mail via info@njbb.nl
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Bondsraadsleden gezocht
Bij de herstructurering van de bondsorganisatie is ook de besluitvormingscyclus aangepast. Per
januari 2017 is er een nieuwe besluitvormingscyclus van kracht. De bondsvergadering is hier een
onderdeel van. Tijdens de bondsvergadering komt de bondsraad samen. De bondsraad is het hoogste besluitvormingsorgaan van de NJBB. De bondsraad stelt het beleid vast, bewaakt de koers en
toetst de uitvoering van het beleid. Op dit moment bestaat de bondsraad uit 26 bondsraadsleden
(twee personen per afdeling) die worden afgevaardigd door de afdelingsvergadering.

Bondsvergadering nieuwe stijl
Op zaterdag 26 november 2016 vindt de laatste bondsvergadering in de huidige vorm plaats. De eerste bondsvergadering
“nieuwe stijl” vindt plaats op zaterdag 27 mei 2017. De samenstelling van de bondsraad is de meest aansprekende verandering. De afdelingen of districten zijn hierbij niet langer leidend.
Het aantal zetels van de bondsraad is gelijk aan 10% van het
aantal NJBB verenigingen. Bij een oneven aantal wordt het aantal zetels van de bondsraad naar boven afgerond. Dit betekent
dat de bondsraad in 2017 niet uit 21, maar uit 22 bondsraadsleden zal bestaan.
18

Hoe werkt het?
De bondsraad wordt samengesteld door een verkiezing van
bondsraadsleden. De verkiezing vindt iedere drie jaar plaats. Alle
meerderjarige licentiehouders van de NJBB kunnen zich kandidaat stellen voor de bondsraad. Per vereniging kunnen er 3
stemmen worden uitgebracht op kandidaat-bondsraadsleden.
Om de landelijke spreiding van bondsraadsleden te bewaken
kunnen er per district maximaal 4 personen lid zijn van de
bondsraad. Zij dienen allen lid te zijn van verschillende verenigingen. Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal
stemmen als gekozen verklaard. Vervolgens worden de kandi-
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daten met landelijk het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard tot het aantal zetels van de bondsraad is bezet.
Kandidaatstelling
Iedere meerderjarige licentiehouder van de NJBB kan zich kandidaat stellen voor de bondsraad. Een kandidaat dient tijdens
de verkiezingsprocedure lid te zijn van een vereniging in het betreffende district. Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen
voor de bondsraad, dienen dit aan te geven bij het bestuur van
hun vereniging. Er kan slechts één lid van een vereniging zitting
hebben in de bondsraad. Meerdere kandidaten van een vereniging kunnen zich wel verkiesbaar stellen, maar alleen de kandidaat met de meeste stemmen kan worden aangesteld. De
functie van bondsraadslid is onverenigbaar met een functie binnen het bondsbestuur, enige landelijke commissie of functie binnen het districtsteam.
Wat wordt van een bondsraadlid gevraagd?
Een interesse voor en affiniteit met petanque én de taken van
de bondsraad staan centraal. Leden van de bondsraad moeten
in staat zijn de toezichthoudende en goedkeurende rol op kwalitatief niveau in te vullen, alsmede het samenspel met het
bondsbestuur vorm te geven.
Dit resulteert in het volgende profiel voor leden van de bondsraad. Hij of zij:
• is bereid om gedurende een aaneengesloten periode van drie
jaar de rol van bondsraadslid te vervullen;
• heeft interesse voor en affiniteit met petanque;
• heeft kennis van de bij petanqueverenigingen en sporters bestaande behoeften, wensen en opvattingen;
• is bereid tijd en energie te steken in regionale contacten;
• is in staat tot samenwerking met andere bondsraadsleden en
het bondsbestuur en opereert onafhankelijk van de achterban;
• heeft interesse voor en affiniteit met strategische vraagstukken en is goed in staat hoofdlijnen vast houden;
• is zicht bewust van het onderscheid tussen besturen en toezicht houden en ambieert de toezichthoudende functie;
• kan op basis van beschikbare informatie realistische conclusies trekken;
• is communicatief vaardig.
Daarnaast wordt van bondsraadleden verwacht dat zij de ledenraadpleging in hun district, het strategisch beraad en de twee
bondsvergaderingen jaarlijks bijwonen.
Bij de kandidaatstelling wordt door de kandidaat een verkiezingsprofiel opgesteld. Een onafhankelijke verkiezingscommissie
beoordeelt of het profiel van de kandidaat voldoende overeenkomt met het functieprofiel van de bondsraadsleden.

Webelect
De verkiezing van bondsraadleden gebeurt digitaal. De NJBB
heeft dit uitbesteed aan Webelect. Dit bedrijf is gespecialiseerd
in de organisatie van verkiezingen. De communicatie rond de
kandidaatstelling en verkiezing verloopt ook via Webelect. De
NJBB heeft met Webelect een overeenkomst afgesloten in het
kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), hetgeen betekent dat de privacy van alle gegevens gewaarborgd is.
Planning
03 oktober 2016: Webelect stuurt een email aan de secretariaten van de verenigingen om kandidaten voor de bondsraad
te werven binnen de vereniging. De vereniging wordt gevraagd
de betreffende mail door te sturen naar de leden van de vereniging.
7 november 2016: Kandidaten die door de vereniging zijn
doorgegeven als kandidaat, ontvangen rechtstreeks van Webelect een persoonlijke mail met een login en wachtwoord. Met
deze gegevens dienen de kandidaten op de website van Webelect een profielpagina aan te maken die zichtbaar is voor alle
verenigingen (de stemmers). Kandidaten hebben tot 30 november de tijd om hun verkiezingsprofiel aan te maken. Daarna sluit
de omgeving.
December 2016: De profielen van de kandidaten worden be-

oordeeld aan de hand van het opgestelde functieprofiel door
een onafhankelijke verkiezingscommissie.
1e week februari: De lijst met kandidaten wordt gepubli-

ceerd.
2e week februari: Alle verenigingen ontvangen een email

van Webelect waarin wordt aangegeven dat verenigingen maximaal drie stemmen online kunnen uitbrengen. Als eenmaal een
stem is uitgebracht, kan dit niet meer aangepast worden. Het is
dus van belang dat het bestuur van de vereniging in het voortraject met elkaar besproken heeft en op wie de vereniging drie
stemmen wil uitbrengen. Dit mogen drie stemmen op één kandidaat zijn, maar deze drie stemmen mogen ook verdeeld worden over twee of drie kandidaten.
2e week april: Definitieve publicatie van gekozen kandidaten.
27 mei 2017: De gekozen kandidaten wordt benoemd tot

bondraadslid tijdens de eerste vergadering van de bondsraad
“nieuwe stijl”.
NB: Het door de bondsraad vastgestelde verkiezingsreglement
(waarin onder meer een bezwaarregeling wordt beschreven) is
op aanvraag verkrijgbaar bij het bondsbureau.
19
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Volg de NPC
Over een paar weken (1 oktober 2016) start de Nationale Petanque Competitie. Het aantal
teams dat zich heeft aangemeld is boven verwachting. In totaal doen 113 verenigingen mee
met 307 teams. De teams zijn verdeeld over: topdivisie (8 teams), 2e divisie (16 teams), 3e divisie (32 teams), 4e divisie (64 teams), 5e divisie (128 teams) en 6e divisie (59 teams).

Waar het vorig jaar tijdens de pilot nog goed te doen was om de
standen met de hand te verwerken, is dat dit jaar met 307 teams
een intensieve klus. Daarom wordt er momenteel met de websiteleverancier een NPC-module ontwikkeld die het mogelijk maakt
om uitslagen online in te voeren. De uitslagen worden automatisch verwerkt zodat ze real-time bijgewerkt kunnen worden.
We streven ernaar om deze module gereed te hebben na de winterstop (januari 2017). De deelnemende verenigingen en teamcaptains worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.
Samen de sport groter maken
Ook zal er een zogenaamde ‘social wall’ aan de website worden
toegevoegd. Dit is een webpagina met een verzameling van berichten die je zelf plaatst op Facebook, Twitter of Instagram
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waarin de hashtag NLpetanque (#nlpetanque) genoemd wordt.
Zo worden je leuke berichten, foto’s of video’s van je eigen tijdlijn
automatisch zichtbaar op de NLpetanque website voor heel petanque-spelend Nederland. Als er nog meer hashtags in het leven
worden geroepen stellen we je daar uiteraard van op de hoogte.
Door het afwisselen van social media met foto's, video's en andere content kunnen we meer beleving en interactie creëren en
samen een gezicht geven aan niet alleen de competitie, maar
ook andere petanque-zaken die ons bezig houden.
Volgen van de sport
Voor volgers van de sport, en dus ook de NPC, verandert er
niet zoveel, de website zal er iets anders uit gaan zien, maar
de sport is nog steeds te volgen op de centrale plek:
www.NLpetanque.nl.
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DE VERENIGING

Door: Het bondsbureau

Waarvoor zijn leden verzekerd?
Dit is een vraag die met enige regelmaat wordt gesteld aan het bondsbureau.
Vandaar dat we in deze rubriek wat dieper ingaan op de verzekeringen van de
bond. De bond heeft voor haar leden twee verzekeringen afgesloten, namelijk
een collectieve ongevallenverzekering en collectieve WA-verzekering.

Collectieve Ongevallenverzekering
De voorwaarden van de collectieve ongevallenverzekering
zijn vrij helder. De verzekeraar dekt de schade die door een
“buitenkomend onheil” rechtstreeks ontstaat tijdens de
beoefening van de sport inclusief schade die ontstaat tijdens het rechtstreeks komen en gaan via de kortste weg.
Het is echter niet te hopen dat leden van de NJBB dit overkomt en aanspraak moeten maken op deze verzekering.
Mocht er toch een noodlottig ongeval plaats vinden, dan
wordt niet naar de schuldvraag gekeken maar alleen of iemand blijvend invalide of overleden is. De verzekering
biedt een primaire dekking die ook bij andere verzekeraars
te claimen is als de persoon in kwestie daar een polis
heeft. De primaire dekking heeft echter alleen betrekking
op de rubrieken overlijden en blijvende invaliditeit.

door sportdeelname wordt bijna altijd uitgesloten door
particuliere WA verzekering. Vandaar dat de NJBB dit collectief aanbiedt. Op deze verzekering is een eigen risico
van €113,- per gebeurtenis van toepassing.
Als vuistregel geldt dat beide verzekeringen van kracht
zijn voor de geregistreerde leden van de verenigingen die
aangesloten zijn bij de bond. Geïnteresseerde spelers die
niet lid zijn van een NJBB vereniging en deelnemen aan
een promotietoernooi van de vereniging vallen niet onder
deze verzekeringen.

Naast de dekking voor (mogelijke) blijvende invaliditeit (en
overlijden) biedt deze polis ook dekking voor medische kosten (tot EUR 500,-) en tandheelkundige kosten (max EUR
250,- per element). De verzekering ziet gemaakte medische
kosten die niet vergoed worden (vanwege het eigen risico)
ook als medische kosten in de zin van de polis. Op de rubrieken medische en tandheelkundige kosten rust een secundaire
dekking. Dit betekent dat deze kosten eerst bij de eigen ziektekostenverzekeraar geclaimd dienen te worden. Deze kosten
zullen dus vergoed worden, als de eigen verzekeraar deze
niet vergoed heeft. De ongevallenverzekering dekt niet als
er sprake is van opzet.
WA verzekering
De collectieve wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering keert uit als “er iets of bij iemand iets stuk” is. De verzekeraar onderzoekt bij deze verzekering bij wie de
“schuldvraag” kan worden neergelegd. Dit is een secundaire verzekering. Er wordt bij behandeling van het vraagstuk gekeken naar de oudste verzekeringspolis van diegene
die aansprakelijk wordt gesteld. Als deze persoon een
eigen aansprakelijkheidsverzekering heeft, wordt in eerste
instantie deze verzekering benaderd. Schade die ontstaat

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Naast de collectieve ongevallen- en WA verzekering voor
verenigingsleden heeft de NJBB ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering lopen voor alle bestuurders
(bond- en verenigingsbestuurders). Dit is een vermogensschade verzekering. Als een vereniging door onbewust
toedoen van een bestuurder financieel nadeel ondervindt,
dan kan een beroep worden gedaan op deze verzekering.
Deze verzekering wordt gedekt tot € 450.000,-. Uit deze
verzekering worden alle verweerkosten (advocaatkosten)
gedekt.
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VERENIGING AAN ‘T WOORD

Deventer Boules
Club Karro-Deux
DBC Karro-Deux is opgericht in 1980 en telt rond de honderd leden.
Sinds 2003 is de vereniging gevestigd op de huidige locatie: Sportpark Borgele.

In 2012 is het boulodrome geopend. De hal en het clubhuis zijn
grotendeels in eigen beheer gerealiseerd door een grote groep
leden, die hiervoor de Vrijwilligersprijs Deventer 2012 in ontvangst
mochten nemen. Momenteel beschikt de club over 48 buitenbanen
op vier verschillende terreinen en negen binnenbanen. De secretaris, Fémy Cornel vertelt: ‘wat onze vereniging typeert is allereerst
de laagdrempeligheid en de goede sfeer. Nieuwe leden geven vaak
aan dat ze in een warm bad terecht zijn gekomen. Daarnaast zorgen talloze leden op vrijwillige basis voor het reilen en zeilen. Denk
hierbij aan de schoonmaak, barbezetting, terreinonderhoud, klussen binnen en buiten, organiseren van wedstrijden etc. Rond de
decembermaand wordt er een gezellige middag georganiseerd
voor alle vrijwilligers, als dank voor hun tomeloze inzet.’
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Het bestuur van DBC Karro-Deux bestaat uit vijf leden en daarnaast
zijn er een aantal coördinatoren, die met een bepaalde mate van
zelfstandigheid, de leiding hebben binnen hun eigen commissie.
Ieder kwartaal vindt er een overleg plaats tussen bestuur en coör-

dinatoren, waarbij eventuele knelpunten en wensen besproken
worden. Dit werkt uitstekend.
Activiteiten
Het lukt DBC Karro-Deux telkens weer mooie toernooien te organiseren waarbij veel ervaren en minder ervaren boulers vanuit het
hele land de club weten te vinden. Zo zijn er bij het Zomertoernooi
Welkoop in juli van dit jaar maar liefst 64 equipes aanwezig! De
wedstrijdleiders Henk Niemeijer en Karen van Asselt vertellen dat
het geheim hiervan een aantrekkelijk wedstrijdsysteem, een goede
promotie en een goed gevulde prijzentafel is. Die prijzentafel is te
danken aan de vrijwilligers die door het jaar heen bij Welkoop het
oud papier ophalen. Dat levert voor de sponsor een zodanige besparing op dat hij graag bereid is, mooie prijzen voor het toernooi
beschikbaar te stellen.
En voor de club is zo'n groot toernooi een mooie voorbereiding op
het NK Doubletten wat volgend jaar mei in Deventer gaat plaats-
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Door: Fémy Cornel, secretaris

vinden. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo komen er bijvoorbeeld bij elke baan mooie scoreborden. Er wordt extra aandacht aan het eten en drinken besteed. In samenwerking met
Gemeente en Sportbedrijf Deventer wordt het evenement aangewend om inwoners van de Gemeente Deventer enthousiast te
maken om te komen kijken bij het NK. En het zou mooi zijn als er
zich weer wat nieuwe leden aanmelden.
Fémy vertelt verder: ‘ieder jaar wordt in augustus het André's Bacchus Toernooi georganiseerd in het hart van de stad. Dit jaar al
voor de 25e keer! De Brink van Deventer wordt volgegooid met
zand en er worden 36 banen uitgezet. De inschrijving stopt bij 72
tripletten equipes. Dit evenement wordt gedragen door de horecaondernemers in Deventer, maar de volledige organisatie ligt in
handen van DBC Karro-Deux.’

Nieuwe leden geven vaak aan dat ze in
een warm bad terecht zijn gekomen

Foto’s: André's Bacchus Toernooi, Deventer.

PR en Communicatie
Door veelvuldig contact te zoeken met de plaatselijke media wordt
de aandacht gevestigd op onze vereniging. In diverse kranten heeft
er al een stuk over DBC Karro-Deux gestaan en ook wijkkrantjes
weten inmiddels van ons bestaan. De nadruk wordt gelegd op het
maandagmiddagboulen. Dit is een inloopmiddag waar iedereen
welkom is om te Jeu de Boulen. Men hoeft geen lid te zijn van onze
vereniging. Voor één euro per speelmiddag worden er twee rondes,
onder begeleiding, gespeeld. Inclusief een kopje koffie/thee en een
prijsje voor de winnaar.
Zeker met het oog op het NK 2017 zullen wij steeds frequenter de
media opzoeken. Een andere manier om mensen kennis te laten
maken met Jeu de Boules is de mogelijkheid om een besloten
feestje te geven in het clubhuis. Dit in combinatie met een partijtje
Jeu de Boules, desgewenst wordt voor de catering gezorgd.
Voor de deelnemers van de NK in mei 2017 komt informatie beschikbaar om er een leuk weekend van te maken. Deventer is niet voor
niets een stad waar jaarlijks erg veel toeristen komen. Wij hopen in
mei 2017 veel boulers op onze mooie locatie te ontmoeten.
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SPORTPROMOTIE

Enchanté! Je suis
Monsjeu de Boules

Aan het begin van de huidige beleidsperiode (2014) heeft een extern marketingbureau onderzoek gedaan naar het petanquelandschap in Nederland. Hierbij werd de fanbase van ‘jeu de boules’ geschat op bijna 1,8 miljoen mensen. De afgelopen 3 jaar
is er hard gewerkt om de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan te realiseren. Zoals de ontwikkeling van de NPC, de vernieuwing van de opleiding, de herstructurering van de bondsorganisatie en de ontwikkeling van de communicatiestrategie.
Gedurende deze beleidsperiode is het bondsbureau geregeld benaderd door externe partijen die de sport petanque willen beoefenen of promoten. In het land worden verschillende initiatieven
gestart en recreatieve toernooien georganiseerd waar diverse
doelgroepen met veel plezier boulen. Er was de afgelopen jaren
echter onvoldoende materiaal voor handen om de initiatieven in
het land te ondersteunen. Een fragment in de rubriek “De TV
Draait Door” in de uitzending van 03 maart 2016 van het actualiteitenprogramma “De Wereld Draait Door” heeft het bondsbureau geïnspireerd om een nieuw concept de ontwikkelen. Ét Voilà!
Monsjeu de Boules is geboren.
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Van jeu de boules naar petanque
Bij het enthousiasmeren van de fanbase voor de sport petanque
spelen drie elementen een belangrijke rol, namelijk de zichtbaarheid, het imago en de kennismaking met de sport. Het concept
Monsjeu de Boules heeft al deze elementen in zich. Met dit concept brengt de NJBB de sport petanque onder de aandacht bij
een nieuwe doelgroep, waardoor de zichtbaarheid van de sport
wordt vergroot. De fanbase kent jeu de boules vooral als een recreatieve bezigheid, een spelletje. We willen de fanbase op een

laagdrempelige manier laten ervaren dat het niet alleen een spelletje is, maar ook een tactische, technische en uitdagende sport.
Een imagoverandering van spel naar sport; van jeu de boules
naar petanque.
Qui est Monsjeu de Boules?
Het concept ‘Monsjeu de Boules’ is een kant en klare activiteit die
ingezet kan worden bij diverse evenementen met verschillende
doelgroepen. Ervaren petanquespelers duiken in de rol van Monsjeu de Boules. Hij is een echte petanque-kenner én -liefhebber, een
vraagbaak voor jeu de boulers. Monsjeu de Boules weet overal
antwoord op én kan je tips geven hoe je in korte tijd je spel kan
verbeteren.
Monsjeu de Boules is te vinden op events en festivals en heeft aldaar een vaste plek met een oefenbaantje, waarop de tips en
tricks meteen in praktijk gebracht kunnen worden. En daarnaast
zijn schoolbord waarop hij strategieën en tactieken kan uitleggen.
De première
Op 16 juli (jl.) ging Monsjeu de Boules naar zijn eerste festival:
het Mooie Boules festival op het Westergasterrein in Amsterdam.
Met Joey van Doorn en Henk Zeitzen in de rol van Monsjeu de
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Tekst en beeld: Het bondsbureau

Boules. Met hun petanque kennis, ervaring en vaardigheden hebben zij de enthousiaste boulers voorzien van tips and tricks.
“Ik wist totaal niet wat ik kon verwachten, maar ik vond
het een super evenement. Zo’n goede en gezellige sfeer
vind je nergens in Nederland. Het was heel leuk te merken
dat mensen echt geïnteresseerd zijn in de sport petanque
en ook echt vroegen om tips en naar de tactiek. In een
woord TOP!!!” (Joey van Doorn)

Het Mooie Boules festival is een recreatief boules toernooi wat
sinds 3 jaar door een aantal vrienden georganiseerd wordt. Het
animo voor het evenement groeit; het was dit jaar weer sneller
uitverkocht dan voorgaande jaren. In 4 minuten waren alle kaartjes voor de 320 teams weg. Fans en enthousiasme voor de sport
genoeg dus! Bij aanvang van het toernooi zijn er flyers uitgedeeld om Monsjeu de Boules te introduceren. Hier zijn de spelregels ook op vermeld. Dit was zeer welkom, want maar
weinigen wisten wat de regels nu eigenlijk zijn. Een hoop bij te
leren dus. Het duurde niet lang of het baantje waar Monsjeu de
Boules zijn uitleg gaf werd omringd met deelnemers die graag
van tips voorzien wilde worden, zodat ze hun tegenstanders konden verslaan. Henk en Joey hebben non-stop mensen laten zien
dat petanque veel uitdagender, technischer en tactischer is dan
ze in eerste instantie dachten . Van ‘hoe houd je nu eigenlijk een
boules vast?’ tot ‘ga je plaatsen of schieten?’ en ‘wat is een juiste
werphouding’. De boulers waren leergierig en de basislesjes petanque werden met enthousiasme ontvangen.
“Ons belangrijkste advies was ‘Een bal ervoor is goud waard!’.
Door dit in een partijtje te demonstreren werden mensen enthousiast om het zelf te proberen in hun partijtje tijdens het
toernooi. Ze zagen al snel resultaat, erg leuk om te zien.”
(Henk Zeitzen)

Om 22:00 ’s avonds werd de finale van het Mooie Boules-toernooi
gespeeld én gewonnen door een team dat in het begin van de dag
tips and tricks had gehad van onze Monsjeu de boules. Het werkt!
De eerste reacties op dit nieuwe concept zijn erg positief. Zowel
van de deelnemers als onze eigen Monsjeu de Boules. Het plezier
en het enthousiasme voor de sport werkt aanstekelijk! We hopen
de sport op deze manier bij nog veel meer fans onder de aandacht
te brengen tijdens festivals of events. Het is daarom belangrijk
om het aantal “Monsjeu de Boules” uitbreiden, zodat we in de
toekomst in kunnen spelen op aanvragen of eigen initiatieven.
Ondertussen gaat Monsjeu de Boules op Facebook en Instagram
gewoon verder met het delen van kennis en het verspreiden van
zijn liefde voor petanque.

25

Petanque Magazine 89_Opmaak 1 25-08-16 16:31 Pagina 26

Boudewijn Waijers, scheidsrechter.

Deze keer wil ik het met u eens niet hebben over het
spel zelf, maar over wat u doet tussen twee werprondes
(mènes).
Eerst is er natuurlijk de vraag: wanneer is een werpronde eigenlijk afgelopen? Dit is wanneer beide equipes het eens zijn
geworden over het aantal punten dat in de vorige werpronde
is behaald. Maar dan?
Om te beginnen raapt u uw eigen boules op. Hoe goedbedoeld
ook: blijf van andermans boules af!
Dan gaan we het veld ‘opschonen’, te beginnen met de markeringen: alle kruisjes, streepjes en andere tierlantijnen die u in
de vorige werpronde op het terrein hebt aangebracht. Deze
weghalen is niet verplicht, maar het voorkomt later verwarring.
U mag alléén markeringen die in de laatste werpronde zijn aangebracht uitwissen, anders is er sprake van ‘verandering van
het terrein’. Inslagen van boules zijn géén markeringen, en
mogen dus niet worden dichtgemaakt.
Inmiddels is het tijd om aan de volgende werpronde te gaan
denken. En dat begint met het trekken van de nieuwe cirkel. En
hier komen we op de in Nederland volgens mij meest gebroken
spelregel.

2. Het but zou niet op alle toegestane afstanden kunnen worden
uitgeworpen. Dit tweede geval zorgt voor de meeste verwarring. Hier staat dat u vanuit de nieuwe cirkel het but op tien
meter moet kunnen uitwerpen. Als dat in geen enkele richting
kan, dan mag u de cirkel verplaatsen — hier is het niet verplicht. U trekt in gedachten een lijn vanuit de cirkel van de vorige werpronde naar de plaats van het but (dus ongeveer zoals
u zojuist hebt gegooid), en trekt die in gedachten door. Zodra u
op een plaats komt vanwaar u het but wél op tien meter zou
kunnen uitwerpen, stopt u, en trekt u uw nieuwe cirkel. U mag
ook eerder stoppen en de cirkel trekken. Alleen in dit laatste
geval hebt u een klein beetje vrijheid waar u de cirkel trekt.
Uitzondering 2 komt natuurlijk vooral voor als u speelt op banen,
omdat het but in de praktijk dan slechts kan worden uitgeworpen
in de richting vanwaaruit u net hebt gespeeld. De uitzondering is
oorspronkelijk voor deze situatie geschreven. Reden temeer om
juist dan deze regel streng te handhaven. U mag de cirkel alleen
wég van de oude cirkel verplaatsen, in de richting van waar het
but lag, en slechts tot waar u het but op tien meter zou kunnen
uitwerpen. Speelt u bijvoorbeeld op een baan van 15 meter lang,
dan mag u dus niet helemaal tot aan de achterlijn teruggaan met
uw cirkel, maar stopt u op minimaal zo’n 4 meter van die lijn (zie
afbeelding).

Artikel 7 zegt: In de volgende werpronde wordt het but uitgeworpen vanuit een werpcirkel die geplaatst of getekend
wordt rond het punt waar het lag aan het einde van de vorige werpronde (…) Het is oorspronkelijk geschreven voor
petanque op open terrein, waarbij geen banen zijn uitgezet,
u het but kris-kras uitwerpt, en u weinig last hebt van andere
partijen in de buurt.Enigszins onduidelijk is wat u moet doen
als het but net is uitgeschoten. Ook dan trekt u de cirkel
rond het punt waar het but het laatst geldig stillag.
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Artikel 7 maakt twee uitzonderingen:
1. De werpcirkel bevindt zich op een afstand van minder dan
één meter van enig obstakel. In dit geval trekt u de werpcirkel
op de kortst mogelijke toegestane afstand van het obstakel.
De cirkel zou tegen een lijn mogen liggen, maar de afschotting geldt als obstakel. Het verplaatsen van de cirkel is hier
verplicht.

Volgens artikel 6 moet iemand nu ook nog het binnenste van de
oude cirkel in de oude staat herstellen (dat houdt bijvoorbeeld in
dat een takje dat was weggehaald om vlak te kunnen staan, weer
wordt teruggelegd waar het lag). Deze cirkel zelf mag u wissen,
dat is zelfs verstandig.
De equipe die de cirkel trok moet nog alle cirkels binnen twee
meter van de nieuwe cirkel uitwissen, en geeft aan in welke richting zij wil uitwerpen. De andere equipe gaat ergens uit de weg
staan. Nu begint de volgende werpronde, met het uitwerpen van
het but. Pas daarna mag er één oude inslag worden dichtgemaakt,
door de equipe die de eerste boule gaat gooien.
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