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

www.ﬁets-cevennen.com
www.camping-cevennes.info

Van 27 mei t/m 29 juni wo rd en e r p et an q ueto er n o o i en
g e o rg a n i s ee rd i n d e C ev en n e n .

. Viermaal per week een toernooi
Op een vlak en open terrein, fraai gelegen aan
. Elk toernooi bestaat uit 3 partijen à la mêlée
de rivier de Gardon, met een verwarmd zwembad
. We vragen een kleine wekelijkse bijdrage om
bieden we ruime campingplaatsen voor tent of
prijzen beschikbaar te kunnen stellen
caravan en verhuren we appartementen.
. In het voorseizoen zijn er ook bridge-drives.
Voor de verhuurmogelijkheden geldt in het
laagseizoen :
Informatie : camping@masdelacam.fr of hdegroot@quicknet.nl
2 weken reserveren, de derde week gratis.
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Voorwoord

Kort nieuws

Beste lezer,

NPC, tips & tricks

Deze petanque is met zorg
samengesteld in samenwerking met
De NijeBoulers als gastredactie. Zij
tonen hun vereniging in de rubriek
‘Vereniging aan het woord’.

NK Tête-à-tête, nieuwe stijl
Districtskampioenschappen
Het Zwitsers systeem
Question à Monsjeu de Boules
Toernooi nieuws; Masters, EuroCup
Toernooi nieuws; NK Precisieschieten, EK’s/WK’s
Nieuws uit de districten

Verder kun je lezen over het
NK Tête-à-tête nieuwe stijl, de
districtskampioenschappen, het
Zwitsers systeem en over de zoektocht
naar een nieuwe voorzitter. Bovendien
kom je te weten wat er veranderd
vanaf 1 januari 2020 als de nieuwe
contributiestructuur inwerking treedt.
Veel leesplezier!
De redactie
Ps. Wil jouw vereniging ook een keer
gastredactie zijn? Neem dan contact
met ons op via redactie@njbb.nl.

Petanquekoppels
Nieuwe voorzitter gezocht!
Een nieuwe contributiestructuur
BIP; een MUST voor iedere vereniging
Inschrijvingen opleidingen geopend
Bespaar belasting! & Ledenraadplegingen 2019
Vereniging aan het woord
Tussen de regels
Vrijwilliger in beeld: Bedankt Joop!

Agenda
NJBB EVENEMENTEN 2019
DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN
TÊTE-À-TÊTE
24 februari - 7 april

ZONDAG 14 APRIL

NK Tête-à-tête
PC Oisterwijk, Oisterwijk

ZATERDAG / ZONDAG 18 EN 19 MEI
NK Doubletten
Petangeske, Bergen op Zoom

ZATERDAG 25 MEI

Vergadering bondsraad
Bondsbureau NJBB, Nieuwegein
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KORT NIEUWS

GET TOGETHER AND WIN
Donderdag 21 februari werd de
samenwerkingsovereenkomst
tussen ERIMA Nederland en de
NJBB verlengd.

Al sinds 2016 bestaat er een prettig en
succesvol partnerschap. Om die reden
werd zonder twijfel en vol positieve
energie het bestaande contract met
nog eens drie jaar verlengd. ERIMA
blijft daardoor als partner bij de NJBB
betrokken en zorgt er mede voor dat
de nationale teams en officials zich
altijd professioneel en als eenheid in
functionele hoogwaardige kleding
kunnen presenteren.
Bovendien kunnen verenigingen profiteren
van een interessant aanbod via hun
eigen lokale dealer.

Joris Driessen (ERIMA) en Twan Beckers (directeur bondsbureau NJBB)(R) kijken uit naar een mooie toekomst.

Zowel ERIMA als de NJBB willen de
opzet van de samenwerking de komende
jaren verder doorontwikkelen om zo ook
de aangesloten verenigingen en haar
leden nog meer te laten profiteren van

de prettige samenwerking.
‘Samen bouwen aan de toekomst van
de sport’ en ‘Get together and win’
passen dan ook volledig in het beeld
wat beide partijen voor ogen hebben.

OLYMPISCHE
DROOM IN
DUIGEN
Op 21 februari kwam het nieuws
naar buiten. De organisatoren
van de Olympische Spelen van
2024 in Parijs willen breakdance
toevoegen aan het olympisch
programma.
En dus niet petanque!

4

Daarnaast wil het Franse olympisch
comité (COJO) sportklimmen, golfsurfen
en skateboarden in 2024 toevoegen.
De laatste drie sporten maken overigens
op de Spelen van 2020 in Tokio al
hun olympisch debuut, als gevolg van
een IOC-regel die het gastland van de
Spelen in staat stelt zelf sporten aan het
olympisch programma toe te voegen.
Het IOC moet dat voorstel wel goedkeuren.

Het IOC moet ook nog akkoord gaan
met het voorstel van de Fransen, maar
dat lijkt een formaliteit.
Uiterlijk december 2020 valt het
besluit. Aangezien Japan met succes de
introductie van sportklimmen, golfsurfen
en skateboarden heeft bepleit, lijkt
een herhaling van die sporten in 2024
nagenoeg zeker. Breakdance is echter
een geheel nieuwe tak van sport voor de
olympische familie.

VAN DE
VOORZITTER
CHARLES VAN DE BEEK OVERLEDEN

Op dinsdag 8 januari is Charles van de Beek in Utrecht
overleden. Charles was nationaal scheidsrechter en voormalig
voorzitter van de reglementencommissie.

HARRY SAALTINK OVERLEDEN

Harry Saaltink, voorzitter van de Hakhorst en gewaardeerd
bondsraadslid, is op donderdag 7 februari plotseling
overleden
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

WERF NIEUWE LEDEN MET
DE KONINGSSPELEN!
Op vrijdag 12 april vindt alweer de 7e editie van de Koningsspelen plaats met als thema: water drinken.

KONINGSMATCH

Hoe mooi zou het zijn als kinderen tijdens de Koningsspelen
in contact komen met jouw vereniging en kennismaken met
de sport petanque? De Koningsmatch is een samenwerking
tussen een sportvereniging en een basisschool voor het
actieve gedeelte tijdens de Koningsspelen.

DE VOORDELEN VAN EEN KONINGSMATCH VOOR JOUW VERENIGING

• Gelegenheid om leden te werven in de basisschoolleeftijd;
• Mogelijkheid om contact op te nemen met basisscholen in
de buurt;
• Mogelijkheid om een structurele relatie op te bouwen met
scholen;
• Maatschappelijke betrokkenheid creëren.
Wil jij met jouw vereniging een Koningsmatch maken?
Of wilt je meer informatie?
Ga dan naar www.koningsspelen.nl/koningsmatch.
Tijdens de ledenraadplegingen van 2019 gaat het bondsbestuur
met verenigingsbestuurders in gesprek over de manier waarop wij
gezamenlijk kunnen zorgen voor een optimaal sportaanbod
(nationaal, landelijk en regionaal) voor de verschillende groepen
spelers binnen de NJBB. Kijk voor meer informatie hierover op
pagina 24.

Bij mij thuis spelen wij graag Mahjong. Dat is een best
ingewikkeld spel waarbij sprake is van ‘muren’ bouwen,
winden, draken, bloemen, verschillende soorten tekens, en
het verzamelen van combinaties die meer of minder punten
kunnen opleveren. De regels zijn complex, en dat geldt ook
voor de puntentelling. Toen wij een keer met anderen speelden,
bleek dat wij de ‘officiële’ regels niet helemaal volgen; die
kennen we ook niet echt. Dat maakte nooit zoveel uit, we
hadden er niet minder plezier om. Maar als we met anderen
spelen wordt dat dus wel lastig. Die kennen ‘onze’ regels niet,
en wij die van hen niet. Nog lastiger wordt het als we in een
wat grotere kring in wisselende samenstelling het spel willen
beoefenen: dat gaat dus niet, bij iedere partij moeten dan weer
de spelregels worden afgesproken. En zoals gezegd, die zijn
nogal ingewikkeld.
Bij een spelletje jeu de boules worden ook vaak eigen regels
verzonnen, gewoon omdat het zo uitkomt of omdat men de
‘echte’ regels niet kent, of lastig vindt. Je ziet mensen spelen
van achter een streepje in plaats van vanuit een cirkel, om de
beurt een bal gooien ongeacht wie er op punt ligt... Ook binnen
petanque-verenigingen wordt vaak creatief met de spelregels
omgegaan, om dezelfde redenen. Daar is allemaal niks mis
mee, op de camping, op het strand, in de jeu-de-boulesbar,
binnen de eigen club .....
Maar zodra we buiten de eigen kring de sport willen beoefenen,
in een groter verband, is er behoefte aan eenduidige afspraken
en regels. Dat geldt zeker als we onze krachten willen meten
met spelers in het hele land en eventueel daarbuiten.
Het is één van de kernfuncties van een sportbond: zorgen voor
eenduidige regels voor toernooien en competities zodat spelers
elkaar kunnen treffen in gelijkwaardige condities en ervoor
zorgen dat die regels worden toegepast en gehandhaafd. Het
is een noodzakelijke voorwaarde om de sport meer te laten
zijn dan een vrijblijvend spelletje. Het lijkt mij een van de
belangrijkste redenen voor een vereniging om bij een bond
aangesloten te willen zijn.
Daarom vind ik dat de vrijwilligers die worden geacht de regels
te handhaven, de scheidsrechters, meer waardering verdienen
dan zij nu vaak krijgen. Maar daarom is het ook belangrijk dat
we blijven nadenken en discussiëren over de afspraken en
regels die we (willen) hebben.

Sjoerd Pieterse
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COMPETITIE

Teks: het bondsbureau

3.2 De teamsamenstelling kan per
wedstrijd gewijzigd worden.

NPC

Tip!

tips & tricks

Het NPC seizoen 2018/2019 is nog in volle gang. De laatste punten
moeten nog worden verdeeld. Toch is het goed om alvast vooruit te
kijken. Op 21 september 2019 start het vierde seizoen van de NPC.

Iedereen met een W-licentie kan
deelnemen aan de NPC. Op 1 januari
2020 (dus halverwege NPC seizoen
2019/2020) treedt de nieuwe contributiestructuur in werking. Hierin hebben alle
leden binnen de NJBB dezelfde licentie
(geen C- en W-licentie meer) en kan
iedereen deelnemen aan de NPC.

AANBIEDING

Tijdens de bestuursvergadering van

15 februari is besloten dat de huidige
C-licentiehouders vanaf 1 juli tegen een
gereduceerd tarief (€ 9,75) hun licentie
kunnen omzetten naar een W-licentie.
Het NPC reglement biedt vele mogelijkheid tot flexibiliteit. Voor ALLE leden
hierbij de belangrijkste tips & tricks op
een rijtje.
Het NPC reglement is te vinden op de
website www.nlpetanque.nl.

artikel
2.3 Een team heeft geen vaste samenstelling. Per speeldag kan de teamsamenstelling geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden.

Tip!

De vereniging heeft de mogelijkheid om iedere wedstrijd in een
andere teamsamenstelling te spelen. Er staat geen maximum op
het aantal te gebruiken spelers gedurende één seizoen. Wanneer
spelers vinden dat ze te vaak moeten spelen is het aan te raden
grote teams samen te stellen. Met grote teams wordt het aantal
wedstrijden per speler verminderd wanneer de spelers een
evenredig aantal wedstrijden spelen. Wanneer spelers vinden
dat ze te weinig spelen is het aan te raden om een kleiner team
te formeren. Hoe minder spelers in één team zitten hoe vaker
de spelers toekomen aan spelen.

2.4 De deelnemende vereniging verplicht zich om gedurende de looptijd van de com-

petitie voor elke wedstrijd en voor elke teamplaats een volledig team op te stellen.

Tip!
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Tijdens een speeldag moeten minimaal 6 spelers worden
gebruikt en mogen maximaal 9 spelers worden gebruikt. Met 6
spelers, spelen alle spelers 3 partijen (doubletten, tripletten en
doubletten). Met 9 spelers kan er worden gewisseld bij aanvang
van een nieuwe partij.

Alle spelers met een
Nederlandse wedstrijdlicentie van de vereniging
kunnen worden ingezet
met artikel 3.4.1 in het
achterhoofd.

3.3 Speelgerechtigde spelers zijn

alle leden van een lidvereniging
met een geldige Nederlandse
wedstrijdlicentie afgegeven door
de NJBB. De speelgerechtigdheid
van een speler vervalt voor de rest
van het NPC seizoen wanneer deze
speler tijdens het NPC seizoen van
vereniging wisselt nadat hij in het
betreffende seizoen reeds heeft
deelgenomen aan de NPC.

Let
op!

Wanneer in januari een lid
wordt overgeschreven
naar een andere vereniging
kan hij/zij vanaf de overschrijving niet meer deelnemen aan het lopende
NPC seizoen. Dit geldt voor
beide verenigingen.

3.4.1. Indien meer teams van

een lidvereniging aan de NPC
deelnemen, is een speler die
driemaal of vaker in hetzelfde
team heeft gespeeld niet
speelgerechtigd voor een ander
team in dezelfde of een lagere
divisie.

let
op!

Een andere poule in
dezelfde divisie is ook niet
mogelijk gezien het om
dezelfde divisie gaat.

5.3 De afzegging dient zo spoedig

mogelijk aan de competitieleiding
en aan de tegenstander te worden
gemeld.

Tip!

Alle spelers met een
Nederlandse W-licentie
van de vereniging kunnen
worden ingezet met artikel
3.4.1 in het achterhoofd.

Jeu de Boulesweek 2019
Georganiseerde week vol gezelligheid waarin het
jeu de boulen centraal staat.

VAN 18 T/M 25 MEI 2019
Tarief: vanaf

525,
€
per koppel, per week

VOOR WIE?

Ondanks het feit dat we diverse
toernooien spelen en iedereen graag
eens wil winnen, is het belangrijk te
weten dat deze week in het teken staat
van gezelligheid en samen spelen.

Arrangement op
basis van
volpension

De Jeu de Boulesweek is toegankelijk
voor elk niveau en is niet afhankelijk
van een club- of wedstrijdlicentie.

DE HOOFDPRIJS:

(ontbijt, lunch en diner inclusief)

Gratis kampeervakantie van 2 weken
voor 2 personen!

6 Jeu de boulestoernooien

MEER INFORMATIE:
Jon van Rossum (06-21893386)
of via de site:

www.campinglescharmilles.eu
(onder het kopje “Arrangementen”
in het menu “Camping”).

Camping les Charmilles is een sfeervolle,
verzorgde familiecamping onder gastvrije
Nederlandse leiding in hartje Ardèche. De camping
heeft een fraaie ligging in het zonnige dal van de
Auzon en biedt een schitterend uitzicht over de
omgeving. De 99 plaatsen zijn op knusse wijze in
terrassen aangelegd.
In het laagseizoen worden wekelijks in een
ongedwongen en gezellige sfeer diverse activiteiten
georganiseerd zoals jeu de boules en wandelen.
De camping is in 2019 geopend van 17 mei tot 30
september.

WAT KUNT U
VERWACHTEN?

Een leuk uitstapje
in de omgeving

Een aantal jaren geleden vatten we samen met een stel vrienden van de club het
plan op om eens naar Frankrijk te gaan om daar te jeu de boulen. Ons was verteld
over Camping les Charmilles, een Nederlandse camping in de Ardèche waar elk
jaar een jeu de boulesweek wordt georganiseerd. Precies wat wij zochten!
Tijdens de jeu de boulesweek werden onze verwachtingen volledig overtroffen
met name door de goede sfeer op de camping. Er werd elke dag een toernooi
gespeeld. Op een jeu de boulesbaan met uitzicht over de Ardèche!
Wat het, naast het boulen, voor ons tot een succes maakte, was het contact met
andere boulers uit heel Nederland. ‘s Avonds gezellig met z’n allen genieten van
het heerlijke eten en een goed glas wijn op het terras of in de serre. En natuurlijk
samen genieten van de prachtige omgeving.
Dit jaar gaan we voor de vierde keer naar Les Charmilles en kijken er
nu al weer naar uit!
Ton en Tanja van Dijk, Jeu de Boules Club Nieuwerkerk

Camping les Charmilles | 1935 Route de Mirabel | 07170 Darbres | Ardèche France | 0033(0)4-75885627
7
| www.campinglescharmilles.eu | info@campinglescharmilles.eu

TOERNOOIEN

2019: NK TÊTE-À-TÊTE

nieuwe stijl

NK Doubletten
18 EN 19 MEI
PETANGESKE

Dit jaar wordt gestart met een pilot voor het NK Tête-à-tête waarbij

Zeist

het mogelijk is om je via de districtskampioenschappen tête-à-tête
te plaatsen voor het NK.

De reden hiervoor is de uitkomst van
een enquête (2017), gehouden onder
deelnemers van verschillende NK’s.
Hieruit bleek dat een groot deel van
de respondenten de voorkeur geeft
aan voorronden op districtsniveau.
Daarnaast leeft de wens NK’s te spelen
op één dag.

KWALIFICATIE NK

De winst van een districtskampioenschap geeft recht op deelname aan het
NK Tête-à-tête.
Per district kwalificeren zich op basis
van de ranglijst van het districtskampioenschap in de categorie mannen
minimaal twee en maximaal acht spelers
voor het NK. Het maximaal aantal te
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NK’s 2019

plaatsen spelers per district wordt
bepaald op basis van het aantal
uitgegeven wedstrijdlicenties per
district, met als peildatum 30
november 2018. Op de pagina van het
NK Tête-à-tête op www.nlpetanque.nl
zijn de exacte aantallen te vinden.
In de categorieën vrouwen en jeugd
kwalificeren zich op basis van de
ranglijst van het districtskampioenschap
maximaal twee spelers per district.
Mocht een gekwalificeerde speler niet
mee willen of kunnen doen aan het NK,
wordt de ranglijst opgeschoond.

NK 2019

Het NK Tête-à-tête wordt gehouden op
zondag 14 april bij PC Oisterwijk.

Bergen op zoom

NK Tripletten
15 EN 16 JUNI
LES CAILLOUX
NK Mix
13 EN 14 JULI
LES BOULES FLEURIES

Lisse
Spelvorm: doubletten

NK Veteranen en
NK Beloften
30 AUGUSTUS EN 1 SEPTEMBER
JBC NIEUWERKERK

Nieuwerkerk aan den IJssel
Spelvorm veteranen: doubletten
Spelvorm beloften: tripletten

NK
Precisieschieten
21 DECEMBER
SPNN
Nieuwegein

Tekst: het bondsbureau

WORD JIJ

kampioen
VAN JOUW DISTRICT?
Vanaf 2019 zijn er districtskampioenschappen tête-à-tête. Een
uitgelezen kans om een jaar
lang de titel ‘Districtskampioen
Tête-à-tête’ te dragen.

Elk districtskampioenschap is een
zelfstandig kampioenschap dat tevens
geldt als kwalificatietoernooi voor het
NK Tête-à-tête.
Het Districtskampioenschap Tête-à-tête
wordt in drie categorieën gehouden:
mannen, vrouwen en jeugd. Als in de
categorie mannen of vrouwen op de
sluitingsdatum van de inschrijftermijn
minder dan negen inschrijvingen zijn,
wordt het kampioenschap voor die
categorie niet gespeeld. In de categorie
jeugd wordt het kampioenschap niet
gespeeld als er op de sluitingsdatum
minder dan twee inschrijvingen zijn.

WEDSTRIJDSYSTEEM

De districtskampioenschappen bestaan
geheel uit wedstrijden, die gespeeld
worden op tijd volgens het Zwitsers
systeem. Op volgende pagina’s wordt
dit systeem uitgelegd.

DOE MEE!

Aan de districtskampioenschappen
kunnen alle personen deelnemen die
in het bezit zijn van een Nederlandse
wedstrijd- of jeugdlicentie. De club die
op de licentie wordt vermeld moet zijn
gevestigd in het district waar het betreffende kampioenschap wordt gespeeld.
Voor sommige districtskampioenschappen
kun je je nog aanmelden. Meld je aan via
de secretaris van je vereniging.
Meer informatie over de DK’s kun je
vinden op www.nlpetanque.nl.

DK’s 2019
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TOERNOOIEN
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Equipe

Equipe

D

5-

13

C

13

Equipe

A

Directe eliminatie, halve of hele competitie,
Zwitsers systeem, Buchholz punten, Sonneborn-

Aantal bucholzpunten equipe A: 9

Berger punten, Afvalsysteem? Je hoort de termen

Aantal Sonneborn-berger punten equipe A: 7

vaker voorbijkomen. Maar wat is het eigenlijk
precies?

DIRECTE ELIMINATIE

Figuur 1: Bucholz en Sonneborn-berger punten

twee dagen gespeeld. Bij minder dan 33 teams wordt het NK
gespeeld over één dag met 4 rondes.

Een bekend wedstrijdsysteem is directe eliminatie, een afvalsysteem dus. Heb je verloren dan ben je uitgeschakeld. Zo’n
systeem zie je bijvoorbeeld op de belangrijke toernooien bij
het tennis.

Na 1 ronde heb je 16 winnaars, die spelen in ronde 2 tegen
elkaar. Hierna heb je 8 teams over die alles hebben gewonnen.
Na 3 rondes 4 teams. Na 4 rondes 2 teams die in ronde 5
tegenover elkaar staan om te bepalen wie er ongeslagen blijft.

HALVE OF HELE COMPETITIE

Bij het Zwitsers systeem in dit voorbeeld spelen alle 33 of
meer teams dan minimaal 5 rondes. De ranking bepaalt na
elke ronde wie er tegen elkaar speelt, zodat in bijna iedere
ronde de teams gewaagd zijn aan elkaar. De 16 teams die zich
gekwalificeerd hebben spelen op zondag de eliminatie rondes.
Je speelt dan dus minimaal 5 wedstrijden en maximaal 9.

Een ander wedstrijdsysteem is een halve of hele competitie.
Daarbij kun je nog steeds kampioen worden wanneer je een
wedstrijd verloren hebt. Je moet wel veel ronden spelen, maar
je hebt dan ook tegen iedereen gespeeld. Dat is een goed
systeem wanneer je over een langere periode kunt spelen. Je
ziet dit systeem bij veel sporten onder andere bij het voetbal.
Ook onze NPC wordt over een langere periode gespeeld en
spelen we dus een hele competitie.

ZWITSERS SYSTEEM

10

gewonnen
wedstrijden

Equipe

B

SYSTEEM

2

gewonnen
wedstrijden

6 - 13

Zwitsers

3

gewonnen
wedstrijden

6-

HET

De voordelen zijn dat je een beperkt aantal ronden kunt spelen,
dus op één of twee dagen en dat je met een verliespartij nog
steeds kampioen kan worden.

Voor NK’s die in 1 of 2 dagen moeten worden gespeeld met
veel deelnemers duurt zo’n competitie veel te lang. Een
systeem waarbij je meerdere wedstrijden speelt (dus geen
afvalsysteem) is het Zwitsers systeem. Het Zwitsers systeem
bevat over het algemeen 5 voorronde wedstrijden. Deze 5 voorronde wedstrijden worden niet willekeurig geloot, maar worden
bepaald op basis van jouw prestaties en die van de teams waar jij
tegen hebt gespeeld. Na deze voorronde wedstrijden ontstaat er
een ranglijst waarbij de beste teams of spelers doorgaan naar de
eliminatie rondes (finales). Hoeveel voorronde wedstrijden en
eliminatie rondes er worden gespeeld en hoeveel teams of spelers
zich kwalificeren is ook afhankelijk van het aantal deelnemers.

BUCHHOLZ PUNTEN

Bijvoorbeeld het NK Doubletten:
Met 33 teams of meer speel je bij het Zwitsers systeem op
zaterdag 5 ronden en kwalificeren 16 teams zichzelf voor de
eliminatie rondes op zondag. Het NK wordt dan ook over

Er is nog een tweede criterium bedacht voor het geval het
aantal weerstandspunten ook gelijk is. Dat zijn de SonnebornBerger punten (zie figuur 1). Dat zijn de gewonnen partijen van
de tegenstanders waarvan je gewonnen hebt.

Hoe laat je in een volgende ronde de beste spelers tegen
elkaar spelen, bij het Zwitsers systeem? Allereerst tel je het
aantal gewonnen partijen, de spelers met het hoogste aantal
gewonnen partijen worden tegen elkaar ingedeeld. Om
spelers met een gelijk aantal gewonnen partijen in te kunnen
delen hebben we iets nodig waardoor je de sterkte van een
equipe kunt bepalen anders dan het saldo. Dat doen we door
het aantal gewonnen partijen van de tegenstanders van een
equipe te tellen. Dat noemen we dan weerstandspunten,
ofwel Buchholz punten (zie figuur 1).

SONNEBORN-BERGER PUNTEN

QU
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Tekst: Paul Wagenaar

ZWITSERS + AFVALSYSTEEM

Bij NK’s spelen we sinds 2016 ook het Zwitsers systeem. We
gebruiken zelfs een derde criterium om de sterkte te bepalen
en dat is het gescoorde saldo. Bij meer dan 64 equipes zou je
namelijk 7 of 8 ronden moeten spelen om de beste spelers
tegen elkaar te laten spelen, dat past niet in één dag. Wanneer
er op twee dagen gespeeld wordt is er gekozen voor een afvalsysteem op de tweede dag. Met 1 of soms met 2 verliespartijen
is het mogelijk om bij de laatste 16 te eindigen en door te gaan
naar de tweede dag. Een ander kenmerk van het Zwitsers
systeem is, net als bij een competitie, je hebt geen echte finale
en dat is met een afvalsysteem op de tweede dag opgelost. Zou
je de 6e, 7e of 8e ronde op de tweede dag spelen dan moeten
alle deelnemers ook twee dagen komen, terwijl een groot deel
geen kans meer heeft op het kampioenschap.

PILOT NK TÊTE-À-TÊTE

Met de introductie van districtskampioenschappen (DK)
tête-à-tête hebben we de combinatie gemaakt van zo’n
kampioenschap met kwalificatie voor een NK. Er zijn acht
districten en met 5 ronden op een NK kun je dan het NK op
één dag spelen. Om nu Nederlands kampioen te worden moet
je twee dagen in één weekend spelen. Met een districtskampioenschap op één dag en een NK op één dag speel je ook
twee dagen maar niet in één weekend. Op een DK moet je
dan wel een kampioen hebben op één dag. Een afvalsysteem
is niet geschikt omdat je na een verloren partij uitgeschakeld
bent. Het zou ook zomaar kunnen dat de twee beste spelers in
de eerste ronde tegen elkaar moeten spelen. Met het Zwitsers
systeem krijg je niet alleen de kampioen maar ook een ranglijst. Er worden immers gemiddeld 4 equipes gekwalificeerd
voor het NK. Op het NK spelen dus 32 spelers een afvalsysteem, waarbij de beste 8 spelers van het jaar ervoor worden
geplaatst. Zie ook hier weer dat je met Zwitsers dus minimaal
1 ronde meer moet spelen dan de macht van 2 van het aantal
deelnemers. Dus tot 16 (2 tot de macht 4) deelnemers speel je
minimaal 5 ronden maar liefst nog 6. Bij 6 ronden krijg je een
betere ranglijst.
Wanneer je tot 16 deelnemers 4 ronden zou spelen, speel je
gewoon een afvalsysteem en hoef je dus ook niet te werken
met weerstandspunten en Sonneborn-Berger punten.
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“Een speler werpt het but uit op een afstand
tussen 6-10 meter. Na het gooien van zijn eerste
boule, gaat het but verder dan 10 m.
Wat moet je in zo’n geval doen?
En..als het but eerst gemarkeerd zou zijn
geweest voordat de eerste boule gegooid is
en daarna verder dan 10 m. komt te liggen.
Wat moet je dan doen?”
- Henk van Roode, Jeu de Boules Club Dongen.

Ik zie twee situaties:
1.
Een niet gemarkeerde but wordt verplaatst
2.
Een gemarkeerde but wordt verplaatst.
In situatie 1 is de plaats waar het niet gemarkeerde but ligt,
na verplaatsing door een eerste boule, uitgangspunt voor de
meting. Ligt het niet gemarkeerde but na verplaatsing dus
op meer dan 10 m. is het ongeldig.
Het but hoeft niet opnieuw te worden uitgeworpen, maar
moet door partij B op een geldige plaats (tussen de 6 - 10 m.)
worden neergelegd. De geworpen boule mag opnieuw
worden gespeeld.
In situatie 2, als het but gemarkeerd was, dient te worden nagemeten of de oorspronkelijk ligging van het but
reglementair correct was. Als het but dan geldig blijkt te
zijn uitgeworpen blijft het liggen op de plaats waar het na
verplaatsing (bv. 11 m.) terecht kwam en is de beurt aan
de tegenstander. Indien de oorspronkelijk ligging ongeldig
blijkt te zijn legt partij B het but op een geldige plaats (tussen
de 6 - 10 m.) neer en mag de geworpen boule opnieuw
worden gespeeld.

OOK EEN VRAAG?

E-mail je vraag naar redactie@njbb.nl en wie weet staat
jouw vraag de volgende keer hier.

SPELEN OP TIJD

Bij het Zwitsers systeem moet je na elke ronde alle weerstandspunten, alle Sonneborn-Berger punten en alle saldo
punten van alle equipes uitrekenen. Dat kan pas nadat
iedereen is uitgespeeld en pas dan kun je de volgende ronde
indelen. Dat kost erg veel tijd, zeker wanneer je dat zonder
computer gaat doen. We gebruiken dus een computer en we
spelen op tijd, zodat je niet steeds hoeft te wachten op de
laatste partij.

Monsjeu de Boules is een échte petanque-kenner. Hij weet antwoord op
al je petanque vragen. Heb je een vraag over spelregels, de organisatie
van de sport of iets over petanque in het algemeen? Monsjeu de Boules
heeft altijd een antwoord voor je.
Monsjeu de Boules is een sportpromotieconcept van de NJBB. Monsjeu de
Boules is in te huren door bedrijven voor jeu de boules clinics. Topspelers
van Nederland geven tips en tricks in een sfeervol aangeklede setting
op gewenste locatie. Neem contact op met het bondsbureau voor meer
informatie via info@njbb.nl.
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TOERNOOIEN

KWALIFICATIETOERNOOIEN MASTERS 2019

Doe mee!

Middels de kwalificatietoernooien,
allen in de vorm tripletten, kunnen
mannenteams zich plaatsen voor het
finaleweekend.
De winnaar zal Nederland vertegenwoordigen bij het WK mannen tripletten
in Prilly Lausanne (Zwitserland),
gehouden van 16 - 19 juli 2020.
Het finaleweekend van de
Masters wordt dit jaar gespeeld
op 16 en 17 november in
Nieuw-Loosdrecht bij De Gooiers.
Wil jij met jouw team kans
maken op een plek op het
finaleweekend? Meld je dan nu
aan voor de kwalificatiecyclus!

KWALIFICATIE VOOR HET FINALEWEEKEND

Er zijn in totaal 4 kwalificatietoernooien
waarbij in triplettenvorm wordt gespeeld.
Bij alle kwalificatietoernooien wordt
gespeeld volgens het wedstrijdsysteem:
twee voorronden en daarna directe
eliminatie met complementaires.
Daarnaast wordt bij het NK Tripletten
ook punten verdiend voor de kwalificatiecyclus. De winnaars van het NK
Tripletten mannen kwalificeren zich
direct voor het finaleweekend van de
Masters.

kwalificatie
toernooien
7 april
DE GENERALE
MIDI - DELFT
26 mei
BREDA MASTERS
VA-TOUT - BREDA
17 augustus
MARTINI MASTERS
PRÈS LE BUT - GRONINGEN
14 september
HPW TRIPLETTEN
PUK - HAARLEM
Doe mee en
meld je aan!

Het is alleen mogelijk om aan de
kwalificatiecyclus deel te nemen
met een equipe van drie personen.
Alle equipes die mee willen doen aan
de kwalificatiecyclus voor het finaleweekend, dienen zich minimaal twee
weken voorafgaand aan het 1e kwalificatietoernooi van de kwalificatiecyclus
aan te melden via www.nlpetanque.nl.

EUROCUP 2018

LES CAILLOUX
WINNAAR
FEDERATION CUP
Van 30 november tot en met 2 december
zijn de finales van de EuroCup gespeeld
in Frankrijk. De 16 finalisten gingen
verdeeld over 4 groepen de strijd met
elkaar aan. Les Cailloux, kampioen
in de topdivisie in het NPC seizoen
2017/2018, werd ingedeeld in een groep
met Circolo San Giacomo T. Arbustini
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Team Les Cailloux na winnen Federation Cup

(Italië), Boule Verein Ibbebüren
(Duitsland) en Coccinelle Petanque
Club (Zweden).
Les Cailloux wist twee groepswedstrijden
te winnen, helaas was dit onvoldoende
om door te gaan naar de kwartfinale
van de Eurocup. Het team uit Zeist
stroomde door naar de Federation Cup

(troosttoernooi).
Na winst op teams uit Jersey en Duitsland
werd de finale bereikt. Deze finale werd
met 19-7 gewonnen van een team uit
Finland, hierdoor nam Les Cailloux naar
huis met de Federation Cup.
Het hoofdtoernooi is uiteindelijk gewonnen door C.A.S.E. Nice uit Frankrijk.

Tekst: het bondsbureau

Save the date!

EK’s en WK’s 2019
WK Tête-à-tête, doubletten, /
doubletten mix
2 – 5 MEI
ALMERÍA, SPANJE
Nederland neemt niet deel.
Het podium van het NK Precisieschieten 2018

NK PRECISIESCHIETEN

Op zondag 16 decembers trokken alle precisieschieters ten strijde bij SPNN in Nieuwegein.

DE UITSLAG

Mannen
1. Edward Vinke (PUK)
2. Kees Koogje (ABA)
3. Moussa Agzoul (ABA)
3. Tim van Drunen Littel (PUK)
Vrouwen
1. Sandy Rikkers (Les Cailloux)
2. Monique Bakker (MIDI)
3. Josefien Koogje (ABA)
3. Ria Bronsema (JBC Vlaardingen)
Jeugd
1. Maarten Stoop (De Boel de Boule)
2. Jakob Huitsing (Folâtre)
3. Dylan Velthuis (Folâtre)
3. Gregory Koolwijk (PVN)
Meer informatie over de NK’s kun je vinden op
www.nlpetanque.nl

Kwalificatierondes EuroCup
25 – 28 JULI
VERSCHILLENDE LOCATIES

Deelnemers namens Nederland: De winnaar van de
topdivisie NPC seizoen 2018/2019.

EK Tripletten veteranen
16 – 18 SEPTEMBER
ALBENA, BULGARIJE

Deelnemers namens Nederland: Henry Calvetti (PUK), Bert
van Dijk (Sporting Badhoevedorp) en Rajen Koebeer (Les
Bohemiens de Petanque) hebben het NK veteranen 2018
gewonnen en worden namens Nederland uitgezonden. Met
als vierde man: Junior de Jong (PUK).

EK Tripletten mannen
EK Precisieschieten mannen
19 – 22 SEPTEMBER
ALBENA, BULGARIJE

Deelnemers namens Nederland: Patrick Tuaux, Ali Doualeh
en Joey van Doorn (‘t Dupke) hebben het finaleweekend van
de Masters 2018 gewonnen. Met als vierde man: Dennis Mul
(‘t Dupke).

EK beloften mannen en vrouwen
3 – 6 OKTOBER
SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUF, FRANKRIJK
Nederland neemt niet deel.

WK jeugd
4 - 8 NOVEMBER
PHNOM-PENH, CAMBODJA

Nederland neemt niet deel.

WK vrouwen
8 - 11 NOVEMBER
PHNOM-PENH, CAMBODJA

Deelnemers namens Nederland: besluit volgt.

Finales EuroCup
29 NOVEMBER – 1 DECEMBER
SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE, FRANKRIJK

Deelnemers namens Nederland: afhankelijk van resultaat in
voorrondes.
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REGIONAAL NIEUWS

Nieuws
UIT DE DISTRICTEN
Heb jij ook regionaal nieuws? Lever dat dan aan
bij je districsteam! Zij maken een keuze uit en
samenstelling van alle ontvangen berichten voor
in dit blad.

District Noord
WINTER TRIPLETTEN COMPETITIE

De equipe van de vereniging Boulegoed te Harlingen bestaande
uit Annemarie Rietveld, Aede Jan Dijkstra en Roelof van der
Ploeg is winnaar geworden van hoofdklasse van de Winter
Tripletten Competitie 2018-2019 en verdiende daarmee
de titel ʼdistrictskampioenʼ. In totaal 29 equipes van elf
verschillende verenigingen streden, verdeeld over twee klassen,
op vijftien maandagavonden om de eer in de accommodatie
van de vereniging La Boule au But te Sneek. De equipe van de
vereniging La Boule au But bestaande uit Barbara de Bruijn,
Peter de Bruijn en Rino Serra werd winnaar van de eerste klasse.

INFORMATIE OVER NPC

In vier plaatsen heeft het districtsteam samen met een
werkgroep van de verenigingen in die regio een bijeenkomst
gehouden om tekst en uitleg, informatie en voorlichting
te geven over de Nationale Petanque Competitie. De
bijeenkomsten waren bedoeld om leden van de verenigingen te
enthousiasmeren om in het seizoen 2019-2020 deel te nemen
aan de NPC. Later dit jaar zal blijken of deze bijeenkomsten
resultaat hebben gehad.

Promoposter ZACO, district Midden

District Noordwest
WINTERCOMPETITIE 2018

De aanmeldingen voor de Winter doubletten competitie 2018
hebben ons enorm verrast. Er deden in het vierde kwartaal
maar liefst 76 doubletten mee verdeeld over de Hoofdklasse,
1e klasse A en B en 2e klasse A t/m D. Deze piramide vorm krijgt
een goede gestalte en wie weet groeien wie hierin door naar
een 3e klasse. Hieruit blijkt dat de doublettencompetitie enorm
gewaardeerd wordt. In vergelijking met het eerste jaar 2017
hadden we 54 teams.
Winterkampioen doubletten 2018 kampioen is geworden het
team van De Gouden Gooi 1 (Haarlem): Tino Rodriques en
Gerard Schoone. Mannen van harte gefeliciteerd met deze titel.

AFSCHEID WILLEM VAN KLEEF DISTRICTSTEAM

Willem van Kleef heeft aangekondigd zijn huidige
vrijwilligersfunctie in het districtsteam als webredacteur neer te
leggen. Willem hebben we op 16 december 2018 bij de Purmer
Boules met een bos bloemen in het zonnetje gezet en hem
bedankt voor zijn geweldige inzet.

District Zuidwest

VACATURES

Het districtsteam heeft ruimte voor twee nieuwe personen.
Help jij ons bij het ondersteunen van de verenigingen of als
districtscoördinator? De huidige districtscoördinator vervult
deze functie op ad interim-basis. Wie informatie wil ontvangen
of zich geroepen voelt om één van deze functies te bekleden of
wie een persoon kent die zou kunnen worden benaderd, wordt
verzocht een e-mail te sturen naar: noord@njbb.nl.
District Zuidwest: Coupe des Capitains bij PVT Tilburg
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Tekst en beeld: de districtsteams

District Midden
ZOMERAVOND CLUBONTMOETING

Het districtsteam heeft een campagne opgezet om de
deelname aan de zogeheten Zomeravond Clubontmoeting (een
super-mêlée van drie partijen op zes donderdagavonden bij
verschillende verenigingen waaraan iedereen kan deelnemen)
te vergroten. De ZACO bestaat al ruim dertig jaar, maar
de laatste jaren nam de deelname van zowel het aantal
verenigingen als van het aantal spelers af. De campagne moet
leiden tot het aantal deelnemers zoals dat tot enige jaren
geleden werd behaald (ruim honderd per avond). De campagne
bestaat onder meer uit de verstrekking van een poster op groot
formaat aan alle verenigingen om in hun accommodatie op te
hangen.

PETANQUEFESTIJN

De Commissie Petanquefestijn Midden-Nederland heeft
moeten besluiten de organisatie van het Petanquefestijn
Midden-Nederland in 2020 te stoppen. Het was de bedoeling

een groots petanque-evenement te laten plaatshebben op een
bijzondere plaats (de tuinen en het park van Kasteel Groeneveld
te Baarn), maar na bijna een jaar van verkenning en onderzoek
is gebleken dat de basis onvoldoende sterk is, het draagvlak
onvoldoende breed is en de steun en de animo te veel
ontbreekt. Het idee voor een evenement als het Petanquefestijn
Midden-Nederland wordt nog steeds als positief en enthousiast
beschouwd, maar de ervaring en de praktijk hebben
aangegeven dat één en ander uiteindelijk niet haalbaar is,
met name doordat doorslaggevende voorwaarden/zaken als
financiering/sponsoring en vrijwilligersinzet onvoldoende van
de grond waren te tillen.

VACATURES

Het districtsteam kampt nog steeds met twee vacatures: die
van verenigingsondersteuner en sportpromotor. Wie informatie
wil ontvangen of zich geroepen voelt om één van deze beide
functies te bekleden of wie een persoon kent die zou kunnen
worden benaderd, wordt verzocht een e-mail te sturen naar:
midden@njbb.nl.

District Oost
Ria Visser van JBV Het Zuiderboeltje ondersteunt het
districtsteam sinds november in allerlei zaken.

DE WINTERCOMPETITIE (deelname door 36 teams van 12

Wintercompetitie, 12 januari Doetinchem

verenigingen) loopt lekker. Op 12 januari werd gespeeld in
Doetinchem. De wedstrijdleiding werd wederom door Marleen
Kort gedaan en Dirk-Jan Septer was de scheidsrechter.
De tussenstand kunt u terug vinden op www.nlpetanque.nl >
Districtscompetities

ZOMERAVONDCLUBONTMOETING (ZACO)

CAPTAINSDAY 2019

ZOMERCOMPETITIE 2019

DE EERSTE COUPES DES CAPTAINES IS EEN FEIT!

In de Coupe de Nations werd op het WK in Canada met Tom
van der Voort in de gelederen een gedeelde plaats 5-8 behaald.

Deze heeft plaatsgevonden op vrijdagavond 8 februari
bij Karro-Deux te Deventer. Alle bestuursleden van alle
verenigingen en hun partners waren uitgenodigd en het was dan
ook weer een gezellige avond.

Op 14 oktober 2018 werd het eerste toernooi om de wisselbeker
in het district Zuidwest gespeeld bij PVT Tilburg. Met 24 graden
en een heerlijk zonnetje, hebben we de hele dag buiten kunnen
spelen. Een prachtige dag, met enthousiaste bestuurders van
de diverse verenigingen uit ons district. Hartelijk dank aan PVT
Tilburg voor een prima verzorging.
De wisselbeker is naar Va-Tout gegaan, waar de volgende keer
het toernooi gehouden gaat worden!

EK EN WK NIEUWS

Lieke van der Voort is met haar broer Tom van der Voort als
coach, beiden lid van Petangeske in Bergen op zoom, namens
Nederland uitgezonden voor het EK tête à tête in Savligliano
in Italië. Er namen 31 landen deel aan dit EK! Lieke is op de 19e
plaats geëindigd.

De ZACO is ingesteld om boulers in de gelegenheid te stellen
verschillende clubs te bezoeken en eens te kijken hoe zij het
voor elkaar hebben en daarnaast met elkaar over het boulen
te hebben.
De locaties en data zijn bekend en staan op de website
www.nlpetanque.nl > Districtscompetities.
Hopelijk overtreffen we het resultaat van vorig jaar met 45
teams van 14 verenigingen.

ZOMERCOMPETITIE (ZCC)

De voorbereidingen voor de ZCC draait al op volle toeren. Ook
zijn er al diverse inschrijvingen, maar er kunnen er uiteraard nog
meer bij!
Er wordt gespeeld over 6 speeldagen gevolgd door de play-offs.
Speeldag: zaterdag (richtdag) in de maanden april t/m
september met uit- en thuiswedstrijden.

NIEUW BOULESTERREIN

Op zaterdag 8 december heeft JBV ‘t Veer in Raamsdonkveer
een nieuw boulesterrein en kantine geopend.
Er is namens de NJBB en het districtsteam Zuidwest een
bloemetje gebracht door Ad Molenschot.
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PETANQUEKOPPELS

JE MAG

Tekst: het bondsbureau

raak

SCHIETEN
Deze keer een landelijk bekend koppel:
Martin Bakker (Le Biberon) en Bert van Dijk
(Les Bohemiens de petanque).
Al tien jaar goede boulevrienden.

Het begon allemaal met een uitnodiging van Bert aan Martin.
Bert zag Martin winnen op het NK Doubletten in 2006. Hij
viel op als Noorderling.

WAT IS DE KRACHT VAN JULLIE TEAM?

Bert: “Je weet nooit van tevoren of je een goed team bent,
dat is van veel meer factoren afhankelijk dan alleen je kunde.
Het moet qua karakter ook matchen.“ En dat doet het. Ze
vertrouwen elkaar volledig. Bert is de pointeur, Martin de
tireur. De fysieke afstand tussen de spelers onderling hebben
ze nooit als een probleem ervaren. “Noord is natuurlijk een
soort halve woestijn wat boulen betreft. Als je uitdaging zoekt
moet je verder kijken.” Aldus Martin. Martin heeft van Bert
geleerd rustig te blijven en goed te kijken.
Bert: “Mensen leggen de druk vaak enorm op de tireur, maar
dat werkt averechts. Ik zeg altijd: Je moet niet raak schieten, je
mag raak schieten.”
Ze hebben dezelfde gedachte over hoe het spel gespeeld
moet worden. Op mijn vraag of ze nooit onenigheid hebben
reageren ze: “misschien één keer”, maar beiden kunnen ze
geen voorbeeld bedenken.

BESTE PETANQUE HERINNERING?

Er zijn er vele. De verhalen komen los. Bijvoorbeeld een
toernooi in 2009 in Travermunde (Duitsland). Ze speelden
daar de sterren van de hemel. Het enthousiasme neemt toe,
het gesprek wordt steeds lastiger te volgen, zoals dat vaker
gaat in gesprekken tussen twee goede vrienden.
Of een toernooi op het museumplein in Amsterdam met veel
toeschouwers. Het was een schitterende zonnige dag met
uiteraard winst aan het eind.
En natuurlijk zijn ze samen met Henry Calvetti en Rajen
Koebeer twee keer Europees Kampioen veteranen geworden.
In 2016 in Monaco en in 2017 in Denemarken.

HET VERHAAL KRIJGT EEN WENDING

In juni 2018 spelen de heren (met Rajen Koebeer) een
tweedaags toernooi, in Oostenrijk tegen de Hongaarse grens
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aan. Het was die dagen over de dertig graden. Ze weten
zichzelf te plaatsen voor de finale, maar zijn lichamelijk op. Ze
verliezen de finale en Martin wil graag meteen naar huis, hij
voelt zich niet lekker. Een dag na thuiskomst krijgt Martin een
herseninfarct. Daar ondervindt hij nog steeds de gevolgen van.

EN DAN?

Martin vindt het merkbaar lastig, “het echte werk is er wel
vanaf. Ik ben geen schutter meer waar ze bang voor hoeven te
zijn. Het is vervelend dat je weet dat je beter kunt, maar het
niveau niet haalt.”
In juli 2018 hebben Martin en Bert nog wel met succes
deelgenomen aan het Haarlems Petanque Weekend. Ze
werden nummer 1 van de poule.
Bert: “Martin was echt wel weer heel goed aan het schieten.”
Helaas is het daarna met het evenwicht van Martin
achteruitgegaan. Hij vreest dat het niet meer beter gaat
worden. Uitslagen moeten dat binnenkort nog bewijzen.
“In Nederland is Martin nog steeds een topper. Martin is een
doorbijter!” Bert heeft goede hoop dat het weer beter gaat en
hij straks weer met Martin kan spelen.

DE TOEKOMST

Bert gaat door met toernooien spelen zonder zijn maatje en
met zijn deelname in het veteranen-team. Hoe lang? Dat
weet Bert nog niet. Junior de Jong mag de plaats van Martin
voor een jaar opvullen. Een goede keuze vindt Martin. “Hij
is rustig”. Bert: “Dat heb je nodig als speler, je moet je niet
gek laten maken. Je kan alleen maar winnen met je eigen
mogelijkheden, niet kijken naar die van de tegenstander.”
Ondanks dat Martins petanque toekomst anders is dan hij
eerst voor ogen had, heeft hij (nu wel weer) plezier in het
spel. Hij speelt, nu als plaatser, toernooien in de buurt. “Ik
ben waarschijnlijk niet meer op toernooien van niveau te zien,
helaas. Ik heb heel veel goede herinneringen aan heel veel
leuke mensen, dat neemt niemand mij meer af.”

NIEUWE
VOORZITTER
gezocht

Onze voorzitter Sjoerd Pieterse stopt in november
2019 na twee termijnen. Een kijkje in 6 jaar
voorzitterschap. Lees het interview >
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INTERVIEW

HOE BEN JE VOORZITTER GEWORDEN?

De vorige voorzitter (Arno Frankfort) vroeg mij eind 2012 na
een bondsvergadering of ik iets zou voelen voor het voorzitterschap. Ik heb nooit de ambitie gehad om voorzitter te worden
en vond mezelf niet super geschikt. Ik hoef niet perse op de
voorgrond en andere mensen te zeggen wat ze moeten doen.
Maar ik wilde wel een bijdrage leveren aan het bestuur. In
het voorjaar van 2013 werd ik gekozen tot bestuurslid en onmiddellijk tot vicevoorzitter gebombardeerd. Eind 2013 hield
Arno ermee op. Er was geen opvolger. Op dat moment werd
net een ambitieus meerjarenbeleidsplan vastgesteld, waarin
de nieuwe koers van de NJBB was vastgelegd. Die koers werd
binnen de bond breed gedragen. Ik wist dat de uitvoering van
het beleidsplan vele uitdagingen zou meebrengen, en meende
(hoopte) als voorzitter eraan te kunnen bijdragen dat dit draagvlak behouden zou blijven.

WAAROM STOP JE ERMEE?

Bij de meeste dingen die ik doe, ervaar ik een bepaalde spanning. Dit heb ik nodig om scherp te zijn en goed te presteren.
In mijn werk heb ik ervaren dat op den duur de spanning
verdwijnt en routines ontstaan. Dat gaat bij mij ten koste van
de kwaliteit. Om dat moment voor te zijn, heb ik al aan het
begin van mijn tweede termijn aangegeven dat ik aan het eind
daarvan zou stoppen. De bond is aan een nieuw gezicht toe,
een vers iemand met andere aandachtspunten en ideeën. Maar
graag wel iemand die de koers vasthoudt.

HEEFT JOUW VOORZITTERSCHAP INVLOED GEHAD OP JE EIGEN
PETANQUE SPEL?

Ik kom op bijna alle NK’s, om met mensen te praten, te kijken
naar wat er allemaal gebeurt en hoe er gespeeld wordt. Van het
vele kijken naar partijen heb ik tactisch gezien veel geleerd. Of
ik het zelf kan uitvoeren, is een andere vraag.

BEN JE BEWUST VAN JE ROL ALS VOORZITTER ALS JE ERGENS BENT?

Dat wist ik van tevoren: waar ik mijn gezicht ook laat zien,
ik word gezien als voorzitter. Dat besef heb ik ook als ik
bijvoorbeeld op een NK ben. Ik sta open voor iedereen die me
wil benaderen. Ik ga naar NK’s omdat ik vind dat ik er moet zijn
vanuit mijn rol. Maar ik sta daar ook als fan. Een hele speeldag
kijken, doe ik omdat ik zoveel mogelijk partijen wil zien; ik vind
het geweldig om spelers op dat niveau bezig te zien. Organisch
lopen de rollen van voorzitter en fan in elkaar over.
Dat ligt anders als ik zelf competitie speel. Dan vraag ik wel
vriendelijk of het gesprek na afloop kan plaats vinden, dan wil
ik gewoon spelen.

WAT IS HET LEUKE AAN HET VOORZITTERSCHAP?

Midden in ontwikkelingen van de bond staan. Je mag (en moet)
je overal mee bemoeien. Sinds er een duidelijke koers is, zie
je voortuitgang. En natuurlijk gaat het te langzaam en wordt
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niet alles gehaald binnen de afgesproken termijnen, maar er
zit zichtbare progressie in. Het is geweldig om het gevoel te
hebben dat je daar deel van uit maakt.
Maar ook als het lastig wordt, komen zaken bij jou terecht.
Gelukkig ben je niet alleen. Je hebt een team, een bestuur dat
collegiaal prima samenwerkt. En een bondsbureau, dat zowel
in de ontwikkeling van beleid als bij de uitvoering enorm veel
werk verricht. De mensen die daar werken - het zijn er eigenlijk
te weinig - zijn ontzettend betrokken bij onze bond, en gemotiveerd om de sport verder te helpen ontwikkelen.
Een ander leuk aspect van het voorzitterschap, is dat je veel
contact hebt met de mensen waar het om gaat. Aan de ene
kant op de NK’s met spelers. Je hoort hun ervaringen en waar
ze last van hebben. Je kan meteen met hen van gedachte
wisselen.
Aan de andere kant met verenigingsbestuurders. Ik ga graag
naar ledenraadplegingen (en vroeger afdelingsvergaderingen).
Daar ben je rechtstreeks in gesprek met de mensen voor wie
je werkt.

WAT IS JOUW EIGEN INVULLING GEWEEST NAAST HET VASTE
TAKENPAKKET VAN EEN VOORZITTER?

Ik ben erg gericht op de contacten met (en tussen) alle
betrokkenen binnen de bond: spelers, vrijwilligers, verenigingsbestuurders... Daarnaast is het enige waarvan ik durf te beweren
dat ik het zelf heb gedaan, het beter structureren van de
vergaderingen van de bondsraad. Ik vind het belangrijk dat de
besluitvorming op een zorgvuldige manier plaatsvindt. Daar
merkt op zich de achterban weinig van. Ik hoop dat de leden
van de bondsraad dat wel kunnen uitdragen naar de groep die
ze vertegenwoordigen. Er wordt zeker wel geluisterd naar de
geluiden in het land.
Verder ben ik contactpersoon voor de reglementencommissie.
Dat komt omdat ik affiniteit met regelgeving heb.
En ik ben begaan met alle vrijwilligers, met name de scheidsrechters. De manier waarop zo nu en dan tegen scheidsrechters
aangekeken en op gereageerd wordt, vind ik echt beneden peil.
Ten eerste zijn het vrijwilligers, ten tweede vervullen ze een
ongelofelijk belangrijke rol in de sport. Ze worden volkomen
ondergewaardeerd in de petanquesport. Bij voetbal wordt er
bijvoorbeeld veel gescholden op scheidsrechters, maar hun
functie staat niet ter discussie. Bij petanque wel. Er heerst een
vrij algemeen gevoel: ‘we kunnen ook wel zonder.’
Ik vind echt dat de positie van de scheidsrechter versterkt moet
worden. Daar is een cultuurwijziging voor nodig en dat is lastig.
Dat zijn dus dingen die ik zelf heel belangrijk vind. Elke voorzitter
heeft weer zijn/ haar eigen aandachtspunten.

WAREN ER DIEPTEPUNTEN TIJDENS JE VOORZITTERSCHAP?

Natuurlijk. Iedereen maakt fouten, maar ook fouten die niet

Tekst en beeld: het bondsbureau

zouden moeten mogen worden gemaakt. Zo is er niet één
kwalificatiecyclus van de masters vlekkeloos verlopen tijdens
mijn voorzitterschap. En dat is nogal zwak uitgedrukt. Dat zit
me behoorlijk dwars. Ik hoop echt dat straks blijkt dat we dit in
mijn laatste voorzittersjaar op orde hebben gekregen.

KAN IEDEREEN VOORZITTER WORDEN?

Er zijn veel verschillende mensen die voorzitter kunnen zijn, de
rol kan op diverse manieren ingevuld worden. Iedereen neemt
zijn eigen kwaliteiten mee. Ik ben bijvoorbeeld geen netwerker,
maar een collega uit het bestuur wel. Ik ga dan weer wel naar
de vergaderingen van de CEP en FIPJP. Met een nieuwe voorzitter
wordt daar weer opnieuw naar gekeken.

ZOU IEMAND VAN BUITEN DE PETANQUEWERELD VOORZITTER KUNNEN
ZIJN?
Dat zou kunnen, maar ik heb gemerkt dat ik er veel profijt van
heb gehad dat ik wel van de hoed en de rand weet. Dat praat
een stuk gemakkelijker met contacten binnen de NJBB.

WENSEN VOOR DE TOEKOMST

Om de sport begrijpelijker te maken voor kijkers en ook voor
weergave op televisie, ben ik een sterke voorstander van
gekleurde boules. Eigenlijk zou iedereen een setje donker
en een setje licht moeten hebben. Maar zou je dat willen
verplichten, dan zou zo’n besluit internationaal genomen
moeten worden. En daarmee jaag je natuurlijk iedereen op
kosten. In sommige toernooicycli in Frankrijk bestaat al wel de
verplichting met twee setjes te spelen, maar dan worden de
boules ter beschikking gesteld door een sponsor. Mede door
het kosten-aspect zie ik het er in Nederland niet zo snel van
komen.

WAAR ZIE JIJ PETANQUE OVER 10 JAAR?

P rofiel voorzitter
DE VOORZITTER:

• heeft HBO werk- en denkniveau
• heeft bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in nonprofitorganisaties;
• heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in een
ledenorganisatie met vrijwilligers en een beroepsorganisatie;
• heeft affiniteit met en ervaring in het vertegenwoordigen
van een organisatie tijdens formele en informele
bijeenkomsten;
• kan strategisch denken en handelen en zaken bekijken met
een helicopterview;
• heeft passie voor petanque en is betrokken bij het reilen en
zeilen van de NJBB;
• heeft kennis van de petanquesport en ervaring als recreatief
of prestatief speler;
• is een teamspeler, verbindend en sociaal vaardig;
• beheerst naast de Nederlandse taal de Engelse en/of Franse
taal uitstekend;
• is zelf baas over haar/zijn agenda en heeft voldoende tijd
voor het uitoefenen van de functie.

SPECIFIEKE TAKEN

• Voorzitten van de algemene bestuursvergaderingen
(6x per jaar);
• Voorbereiden en voorzitten vergaderingen van de
bondsraad (2x per jaar)
• Voorbereiden en voorzitten strategisch beraad (1x per jaar)
• Voorbereiden en leiden van ledenraadplegingen
(8x per jaar);
• Representeren bestuur bij NJBB-evenementen, zoals
Nederlandse Kampioenschappen;
• Vertegenwoordigen van NJBB bij de relevante internationale
sportorganisaties (CEP en/of FIPJP)

Ik hoop dat de NPC dan nog verder uitgerold is. Het zou mooi
zijn als leden van verenigingen enthousiast zijn over resultaten
van hun vereniging. Dat begint nu al te groeien. Dat petanque
vanzelfsprekend in het sportnieuws staat en zich heeft ontwikkeld
tot een volwaardige sport.
Ik denk dat er meer differentiatie in het spelletje jeu de boules
komt, meer mensen spelen het op een vrijblijvende manier,
maar de georganiseerde sport blijft via de verenigingen lopen.
Ik kan me wel voorstellen dat niet-leden zo nu en dan een toernooi kunnen spelen. Dat moet dan nog heel goed vorm gegeven
worden. De kern blijft dat we een bond voor verenigingen zijn.
We maken stappen om steeds beter te worden. Zoals met de
NK’s en nu de pilot NK Tête-à-tête. Qua ontwikkeling zijn we
op de goede weg. Er liggen volop kansen om over ettelijke jaren
erkend te worden als serieuze sport. Er is heel veel ruimte voor
verbetering en dat is leuk voor iemand om aan te beginnen.

Grijp jij deze kans met beide handen aan en word
jij onze nieuwe voorzitter?
Heb je interesse? Laat dit dan weten via
info@njbb.nl/ 030 20 20 145.

19

ORGANISATORISCH NIEUWS

EEN nieuwe
CONTRIBUTIESTRUCTUUR!
Op 24 november 2018 kwam de bondsraad bijeen. Een belangrijk onderwerp op
de agenda was het voorstel van het bondsbestuur voor de nieuwe contributiestructuur.
De bondsraad heeft een besluit genomen. Het voorstel is aangenomen.

In 2013 is de aanzet gegeven voor een ingrijpende vernieuwing
van onze bond. Met als koers: de verdere ontwikkeling van
petanque als competitiesport. Bondsbestuur en bondsbureau
zijn daarop voortvarend aan de slag gegaan met een aantal
vernieuwingen. Daarvan zijn inmiddels onder andere gerealiseerd:
• Een totaal nieuwe en goed lopende nationale competitie
(NPC), die tot nu toe elk jaar meer deelnemers kent;
• Verbeterde opleidingen voor scheidsrechters, wedstrijdleiders en instructeurs;
• Een nieuwe bondsstructuur met heldere taken en verantwoordelijkheden, waarin de leden eerder en directer bij het
beleid betrokken worden.

model als dat uit 2016 steeds sterker. Als groot voordeel
daarvan werd gezien dat alle leden eenzelfde licentie zouden
krijgen om aan alle activiteiten mee te kunnen doen.

Nu is dan de verandering van de contributiestructuur aan de
beurt, waarvoor de toenmalige bondsraad reeds bij de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 opdracht
heeft gegeven. Een breed gedragen behoefte en een lang
gekoesterde wens! Immers: de huidige contributiestructuur
kent de nodige knelpunten, die ons steeds meer in de weg
gingen zitten. Zo is de huidige structuur nodeloos ingewikkeld.
De verenigingscontributie in de huidige structuur is bedoeld
om de algemene kosten per lid te dekken. De daadwerkelijke
kosten per lid zijn echter veel hoger dan de kosten die worden
berekend via de verenigingscontributie. Dat enorme verschil
wordt nu gecompenseerd door de verkoop van club- en
wedstrijd-licenties. Daarnaast sluit de structuur niet goed
meer aan bij de wensen en behoeften van veel verenigingen
en hun leden, en is er sprake van onduidelijkheden wat wel en
niet is toegestaan. Daarmee werkt de huidige structuur eerder
belemmerend dan stimulerend op de ingezette koers en de
sportbehoefte van veel leden.

De eerste belangrijke verandering is dat alle leden een en
dezelfde licentie krijgen. Het onderscheid tussen C- en Wlicentie vervalt. Voor die licentie hoeven de leden niet meer
apart te betalen. Alle leden hebben gelijke speelrechten en
kunnen altijd en overal gaan spelen waar ze willen. Zo kan een
speler die wel wil meedoen aan de competitie maar 14 zaterdagen NPC te intensief vindt, toch een keertje invallen als dat
zo uitkomt. Ook leden die het spel nog niet zo goed beheersen,
kunnen meedoen aan wedstrijden en toernooien. Dit draagt bij
aan de gezamenlijke koers: petanque als competitiesport

Een eerder voorstel tot wijziging dat in de loop van 2016 is
uitgewerkt, is destijds ingetrokken omdat er op dat moment te
weinig draagvlak voor was. Vervolgens zijn enkele alternatieve
scenario’s uitgewerkt en besproken in de ledenraadplegingen
van voorjaar 2018. Deze scenario’s konden evenwel niet rekenen
op voldoende steun. Tegelijk werd de roep om een soortgelijk
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Het bondsbestuur heeft daarop besloten dit model als
uitgangspunt te nemen voor een nieuw contributievoorstel.
Dit voorstel is als concept in september 2018 naar alle verenigingen, districtcoördinatoren en bondsraadsleden toegestuurd.
De reacties hierop, zijn meegenomen in het uiteindelijke
voorstel en waren voor het bestuur aanleiding om door te gaan
op de ingeslagen weg. Dit voorstel is door de bondsraad in de
vergadering van 24 november 2018 unaniem aangenomen.

ÉÉN LICENTIE

BONDSBIJDRAGE

De tweede belangrijke verandering is dat alle verenigingen
een vast bedrag per lid gaan betalen als bondsbijdrage. De
huidige staffelafdracht en licentiekosten komen te vervallen.
De bijdrage per lid is derhalve voor alle verenigingen gelijk.
Dat is wel zo eerlijk en simpel. De bondsbijdrage wordt in
de vergadering van de bondsraad in mei 2019 definitief vastgesteld. Bij ongewijzigde omstandigheden wordt een bondsbijdrage van € 22,50 voorgesteld. In de nieuwe situatie zullen
sommige verenigingen meer, andere minder gaan betalen
dan voorheen. Het is aan de verenigingen om te bepalen hoe
ze daarmee om willen gaan. Misschien wordt het verschil
doorberekend aan de leden, maar misschien zijn er ook
andere oplossingen denkbaar, bijvoorbeeld om de prijzen in

Door: het bondsbestuur

de kantine iets te verhogen of wat extra inkomsten te genereren
uit leuke clubacties.
De bondsbijdrage per lid, die de verenigingen gaan afdragen,
is bestemd voor de financiering van de algemene kosten
van de bond. De bond maakt immers de nodige kosten voor
de uitvoering van een aantal belangrijke taken. Dat betreft
bijvoorbeeld:
• De verdere ontwikkeling en verbetering van het sportaanbod,
zoals NPC en districtscompetities;
• De internationale wedstrijdsport en deelname aan EK’s
en WK’s;
• Ontwikkeling en verbetering van de opleidingen;
• Beleid- en strategieontwikkeling;
• Belangenbehartiging op nationaal niveau, bijvoorbeeld
bij sportkoepel NOC*NSF;
• Verenigingsdienstverlening, zoals bestuursondersteuning
en collectieve verzekeringen;
• Communicatie, marketing en promotie van de sport petanque;
• Algemene bedrijfsvoering.

INSCHRIJFGELDEN

Naast de bondsbijdrage van de verenigingen, krijgt de
bondsorganisatie ook de benodigde inkomsten uit inschrijfgelden. Zoals ook nu al het geval is, betalen de spelers voor
hun deelname aan wedstrijden, toernooien en competities
inschrijfgelden. Dat is het principe van ‘you play, you pay’.
Dat zal in de nieuwe structuur niet veranderen. Spelers die
veel aan wedstrijden meedoen, betalen dus relatief meer
voor hun sport dan spelers die dat minder vaak doen.
Wel zo eerlijk. Hier tegenover staat dat in de nieuwe contributiestructuur wel alle leden overal aan kunnen deelnemen
als ze dat willen. Sportgericht dus. Overigens kunnen ook
verenigingen de inschrijfgelden van de spelers (deels) voor
hun rekening nemen. Bij een aantal verenigingen gebeurt dat
ook al. Ook dat is een keuze die de vereniging zelf maakt.

BESLUITEN BONDSRAAD

Voorts zijn in de bondsraad nog de volgende besluiten
genomen over de nieuwe contributiestructuur, die onderdeel

uitmaakten van het bestuursvoorstel.
• Op dit moment zijn er ongeveer 250 aangemelde spelers die
lid zijn van 2 of meer verenigingen aangesloten bij de NJBB.
Voor die leden die tevens bij een andere vereniging worden
aangemeld, worden aan de tweede (en mogelijk overige)
vereniging(en) alleen administratiekosten in rekening
gebracht. De extra vereniging(en) worden op de licentie
vermeld. Een speler kan overigens in de NPC alleen uitkomen
voor de vereniging die op de licentie staat vermeld als eerste
vereniging. Een speler kan bij meerdere lidmaatschappen wel
kiezen voor welke vereniging hij/zij wil deelnemen aan een
mogelijke districtscompetitie.
• Het is voor spelers het gehele jaar mogelijk om zich te laten
overschrijven naar een andere vereniging. Echter: wanneer een
deelnemer aan de NPC of een andere competitie gedurende
de lopende competitie wordt overgeschreven, kan hij/zij
die competitie niet vervolgen in verband met mogelijke
competitievervalsing.
• Om de sportbeoefening en het lidmaatschap bij verenigingen
voor jeugdleden te stimuleren, zal voor jeugdleden (tot 18
jaar) een korting gelden van 50% op de bondsbijdrage per
jeugdlid.
• De nieuwe contributiestructuur wordt ingevoerd per 1 januari
2020. Het bondsbureau zal het jaar 2019 benutten om
allerlei administratieve aanpassingen door te voeren die de
overgang naar de nieuwe contributiestructuur soepel laten
verlopen. Het is de bedoeling dat er een nieuw digitaal
ledenadministratiesysteem wordt aangeschaft. Het bondsbestuur streeft ernaar om alle verenigingen voor 1 september
2019 te informeren over de aanpassingen die dit met zich
meebrengt.

SIMPELER, EERLIJKER EN SPORTGERICHTER

De nieuwe contributiestructuur is simpeler, eerlijker en sportgerichter. Dat alles draagt bij aan onze doelstelling: petanque
als competitiesport. Zo bouwen we samen verder aan de
toekomst van onze sport. Zodat niet alleen wij, maar ook de
komende generaties kunnen genieten van een goed georganiseerde, levendige en mooie petanquesport in Nederland.
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Door: Joop Pols

EEN must
VOOR IEDERE
VERENIGING

De opleiding tot Basis Instructeur Petanque (BIP) is geheel nieuw
binnen de NJBB. De opleiding heeft als doel om nieuwe leden binnen
een vereniging op een professionele manier op te vangen.

LEDENTERUGLOOP

We hebben er allemaal mee te maken: terugloop van het aantal
leden binnen de vereniging. Nieuwe leden hebben bijna allemaal de AOW-leeftijd of zijn ouder. Jongeren vinden het steeds
minder noodzakelijk om lid te worden van een vereniging en
petanque heeft het imago van een oude van dagen sport.
Dit alles zorgt ervoor dat je als club zuinig moet omspringen
met ieder nieuw lid.

oefeningen gedaan. De bijeenkomsten vinden plaats van
10.00 tot 15.00 in het algemeen op zaterdagen (niet op NPC
richtspeeldagen). Elke cursist krijgt een handboek met alle
theorie. Tijdens de opleiding loop je stage op jouw vereniging
en kan je na de opleiding meteen beginnen. Tot slot van de
opleiding wordt een Proeve van Bekwaamheid afgenomen. Als
dit met succes wordt afgelegd, ben je officieel Basis Instructeur
Petanque!

SPELVERSLECHTERING

AANMELDEN

Nieuwe leden leren de techniek van andere welwillende leden
die het zelf vaak ook fout voorgedaan kregen. Nieuwe leden
leren de spelregels niet waardoor een negatieve sfeer kan
ontstaan tijdens wedstrijden. Kortom: Het is de hoogste tijd
voor verandering!

WAT DOET EEN BIP?

De BIP is na een opleiding in staat de speler op een goede
manier te begeleiden. Hij of zij vangt nieuwe leden op en maakt
ze wegwijs binnen de club. De BIP leert nieuwe leden in een
ontspannen omgeving alle basiselementen van onze sport,
de spelregels en de cultuur van het petanque: hij of zij maakt
nieuwe leden ‘gek van het spelletje’.
Het bestuur heeft geen kopzorgen meer over de promotie en
begeleiding van nieuwe aanwas voor de club. Hiermee is de BIP
een hele belangrijke vrijwilliger: Een must voor iedere vereniging!

DE OPLEIDING BIP, OOK VOOR JOU!

Er is een opleiding ontwikkeld voor de BIP. De opleiding begint
met een intake, waarbij wordt besproken welke ervaring je al
hebt en hoe de opleiding er uit gaat zien. Om de opleiding,
met vier verdiepingsbijeenkomsten, te volgen dien je over een
redelijke techniek te beschikken.
Tijdens de verdiepingsbijeenkomsten worden veel praktische
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Je kan je aanmelden via de secretaris van je vereniging.
Alle aanmeldingen en vragen kunnen worden gestuurd naar
opleidingen@njbb.nl. Aan de hand van de aanmeldingen wordt
een locatie en district gekozen voor de volgende opleiding BIP.
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Door: het bondsbureau

Social wall

DE INSCHRIJVINGEN
ZIJN geopend!
Momenteel zijn 7 deelnemers in opleiding tot Regionaal

De eerste kampioenen zijn bekend!
De felicitaties gaan naar Jeu de Boules Club
Dongen 2 (poule 4003) en L’Esprit Schiedam 3
(6006) al eerste kampioenen van dit seizoen.
Alle uitslagen zijn weer verwerkt (zover in
goede orde ontvangen) en de standen zijn
bijgewerkt.
Kijk snel op www.nlpetanque.nl.

Scheidsrechter bij Ca Roule in Heerhugowaard en 5 in opleiding
tot Regionaal Wedstrijdleider bij ELZA-Boules in Beverwijk.
Er staan nog vier opleiding open voor inschrijving.
De opleidingen RSR en RWL doorlopen hetzelfde traject
(zie het figuur hieronder). Bij de opleiding tot BIP is een
vierde verdiepingsbijeenkomst ingevoegd.

25 FEBRUARI 2019
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Figuur: traject opleidingen RSR, RWL . Nr 1 t/m 6: opleidingsdata

GEPLANDE OPLEIDINGEN REGIONAAL SCHEIDSRECHTER (RSR)

1. District Zuid (Maastricht)
Opleidingsdata: 12 juni (1), 10 juli (2), 7 augustus (3), 4 september (4),
28 september (5) en 12 oktober (6).
Opgeven: via het secretariaat van je vereniging tot en met zondag 2 juni.
2. District Oost (Karro-Deux in Deventer)
Opleidingsdata: 4 september, 2 oktober, 30 oktober, 27 november, 4 januari
en 25 januari.
Opgeven: via het secretariaat van je vereniging tot en met zondag 25 augustus.

LAATSTE KANS om je op te geven voor het
Districtskampioenschap Tête-à-tête van
district Noordwest
Op zondag 24 februari worden de districtskampioenschappen tête-à-tête gespeeld
van District Noordwest. De categorie mannen
wordt bij PUK Haarlem gespeeld.....>

14 FEBRUARI 2019

GEPLANDE OPLEIDINGEN REGIONAAL WEDSTRIJDLEIDER (RWL)

1. District Oost (Avalon Sports in Apeldoorn)
Opleidingsdata: 17 juni, 8 juli, 5 augustus, 2 september, 23 september
en 30 september.
Opgeven: via het secretariaat van je vereniging tot en met zondag 2 juni.

GEPLANDE OPLEIDINGEN BASIS INSTRUCTEUR PETANQUE (BIP)

1. District Noordwest (Ca Roule in Heerhugowaard)
Opleidingsdata: 7 september, 28 september, 26 oktober, 23 november,
21 december (extra verdiepingsbijeenkomst), 25 januari en 8 februari.
Opgeven: via het secretariaat van je vereniging tot en met zondag 25 augustus.

MELD JE AAN!

Voor een overzicht van de locaties van de opleidingen verwijzen we je graag door naar
het menu ‘Over de Academie’ op www.njbb.nl. Voor de opleidingen die binnenkort
starten, is op de website een overzicht te vinden van het aantal aanmeldingen.

Opleiding RSR district Zuidwest afgerond!
In oktober is de RSR opleiding bij Petangeske
in Bergen op Zoom gestart met de centrale
intake. In februari zijn we uiteindelijk vijf
regionale scheidsrechters rijker. Dit kunnen er
overigens nog meer worden na ...>
12 FEBRUARI 2019
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ADVERTORIAL

Sportverenigingen krijgen de laatste jaren te
maken met stijgende kosten en teruglopende
inkomsten. Opvallend is dat gemeente- en
waterschapsbelastingen als een van de belangrijkste kostenposten weinig aandacht krijgen.

Jaarlijks krijgen verenigingen van gemeenten en waterschappen
als eigenaar en/of gebruiker (huurder) hoge aanslagen. Dat
geldt met name voor de aanslag onroerendzaakbelastingen
(OZB) en de aanslag watersysteemheffing gebouwd. Beide
aanslagen zijn gebaseerd op de waarde van de accommodatie.
Deze waarde is te vinden in de jaarlijkse WOZ-beschikking.
Slechts 1% van de verenigingen dient een bezwaarschrift in.
Dat is jammer. De waarde van de sportaccommodaties blijkt
namelijk regelmatig te hoog te zijn vastgesteld. Gemeenten
houden bijvoorbeeld vaak onvoldoende rekening met de
omstandigheid dat de accommodatie is verouderd (achterstallig onderhoud). Bespaarbelasting.com heeft uitgebreide
ervaring met bezwaar- en beroeps-procedures tegen gemeenten

Tekst: bespaarbelasting.com

en waterschappen. Als enige in Nederland maken zij niet
alleen bezwaar tegen de WOZ-waarde van de sportaccommodatie, maar ook tegen de waterschapsbelastingen.
Bespaarbelasting.com heeft haar dienstverlening volledig
gedigitaliseerd en beperkt zo haar kosten. Bovendien krijgt u
na een succesvol bezwaar en/of beroep een vergoeding van
de gemeente, omdat u ons heeft ingeschakeld.
Als tegenprestatie (omdat uw aanslag door ons werk is verlaagd)
betaalt u die vergoeding aan ons. Indien het bezwaar wordt
afgewezen betaalt u ons slechts een kostenvergoeding. Via
het invullen van een aanmeldingsformulier met een aantal
vragen geeft u ons informatie over uw accommodatie. Daarna
bevestigt u via een volmacht dat wij namens u bezwaar en
beroep kunnen indienen. Alles volledig digitaal. Het kost u
slechts een paar minuten. Wij hebben al aanzienlijke besparingen voor verenigingen gerealiseerd. Aanslagen worden door
gemeenten eind januari en februari van elk jaar verstuurd.
Waterschappen zijn meestal iets later.
Bezwaar maken kan tot 6 weken na de aanslag!
Neem contact op via info@bespaarbelasting.com

ORGANISATORISCH NIEUWS

Tekst: het bondsbureau

LEDENRAADPLEGINGEN 2019

In maart en april 2019 worden voor de derde keer de ledenraadplegingen georganiseerd. De ledenraadplegingen zijn
een belangrijk onderdeel van de besluitvormingscyclus
binnen de NJBB. Dit is namelijk hét moment voor u om met
het bondsbestuur in gesprek te gaan en uw ideeën te delen
over onderwerpen die voor uw vereniging van belang zijn.
De input uit de ledenraadplegingen leidt tot mogelijke
beleidsaanpassingen en nieuwe projecten in het jaarplan
2020 die aan de vergadering van de bondsraad op 23
november 2019 worden voorgelegd.

VOOR WIE?

• Voorzitter en bestuurslid van aangesloten verenigingen
(max. 2 personen).
• Overige genodigden: leden districtsteam en bondsraadsleden.
• Overige aanwezigen: afgevaardigden bondsbestuur en
bondsbureau.

WAAR GAAN WE HET OVER HEBBEN?

In de ledenraadplegingen van 2019 wil het bondsbestuur
met u in gesprek over de manier waarop wij gezamenlijk het
sportaanbod (landelijk, nationaal en regionaal) zo optimaal
mogelijk kunnen inrichten voor de verschillende groepen
spelers binnen de bond.
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Hierbij kan gedacht worden aan onderstaande vragen:
• Welke belemmeringen worden nu ervaren bij organisatie
van toernooien?
• Wat missen we in het huidige sportaanbod?
• Is er voor alle type spelers een interessant en evenwichtig
sportaanbod?

WANNEER? WAAR?

7 maart
13 maart
21 maart
26 maart
1 april
8 april
15 april
24 april

AANMELDEN VOOR

Ureterp (Noord)
Nieuwegein (Midden)
Maastricht (Zuid)
14 maart
Rosmalen (Zuidoost)
19 maart
Apeldoorn (Oost)
25 maart
Egmond aan Zee (Noordwest) 1 april
Den Haag (West)
8 april
Breda (Zuidwest)
17 april

Aanmelden via www.njbb.nl/ledenraadplegingen

VERENIGINGEN

Tekst & beeld: De Nijeboulers

kleine metalen plaatjes aan gebracht,
zodat die met het magneetje meegenomen
kunnen worden.

WEDSTRIJD/RECREATIESPORT.

VERENIGING
aan het woord

In deze rubriek heeft een vereniging de mogelijkheid haar
successen en uitdagingen te delen ter inspiratie voor andere
verenigingen. Deze keer is het de beurt aan De NijeBoulers.

Het ledenaantal van De Nijeboulers
is momenteel 150. Ongeveer 1/3 heeft
een W-licentie en 2/3 een C-licentie.
Naast de diverse toernooien nemen de
wedstrijdleden met vijf teams deel aan
de NPC. Alle teams zijn ingedeeld in de
5e en 6e klasse.
Een bewuste keuze van De Nijeboulers.
De teams worden niet direct gevormd
op sterkte maar meer op gezelligheid.
De gedachte hierachter is dat de overstap van C-licentie naar W-licentie niet
te groot wordt.
Jaarlijks worden er zes regionale
toernooien gehouden, waarvan ‘het
Breegink-toernooi (clubsponsor)’ de
bekendste is. In de wintermaanden is
er de clubkampioenschap-competitie
(elke 14 dagen) waaraan alle leden mee
kunnen doen. Daarnaast ongeveer tien
interne toernooien per jaar.

VERENIGINGSSTRUCTUUR.
Als je vanuit het westen richting de Veluwe gaat, dan zal na kruispunt Hoevelaken de stad Nijkerk een van de eerste plaatsten zijn
die op de route ligt. Niets voor niets wordt Nijkerk ook wel de
‘Veluwepoort’ genoemd. Al 26 jaar bezit Nijkerk een bloeiende en
actieve jeu de boules vereniging ‘De NijeBoulers’.

Vorig jaar mochten ‘De NijeBoulers’
hun 25-jarig jubileumfeest vieren. In
die 25 jaar werd er op drie locaties hun
sport beoefend. Eerst op een stukje
grond nabij het station Nijkerk. Maar
in 1995 kreeg de vereniging een stukje
grond op sportpark Watergoor. Een
mooie tweedehands directiekeet was de
kantine, opberghok en vergaderruimte.
In 2006 werd op hetzelfde sportpark
Watergoor de huidige locatie betrokken.
Een overdekte ruimte met 12 banen en
een grote kantine en sinds twee jaar
34 buitenbanen. Opmerkelijk was de
grote zelfwerkzaamheid van de nieuwe
accommodatie en ook de financiering.
Er kwam geen overheidssubsidie aan te
pas. Via een lening, die inmiddels al een

paar jaar is afgelost, werd de nieuwe
accommodatie gefinancierd.
Die zelfwerkzaamheid staat hoog in
het vaandel van De NijeBoulers. Elke
donderdagmorgen worden er onderhoudswerkzaamheden gedaan. Daarnaast zijn er opmerkelijk veel reclame
borden zowel binnen als buiten,
hetgeen de vereniging een jaarlijks
verdienstelijke financiële injectie geeft.
Tevens zijn op het dak van het clubgebouw flink wat zonnepanelen
geplaatst zodat de elektriciteitsrekening
elk jaar laag is.
De onderhoudsploeg heeft geregeld
goede ideeën. Zo zijn bij de werpcirkels

Naast het bestuur heeft De Nijeboulers
een sport-, accommodatie-, onderhouden kantine commissie. Verder zijn er leden
die de redactie (clubblad Boulepraat,
twee keer per jaar), fondsenwerving
(advertenties, reclameborden), website,
ledenadministratie en pers/propaganda
doen.
Tevens is er een goed functionerend
rooster voor bardiensten en schoonmaakwerkzaamheden.
Er kan in de week op vier middagen
(maandag/dinsdag/woensdag/zaterdag)
en twee avonden (maandag en woensdag)
gespeeld worden. De contributiehoogte is
al jaren ongewijzigd.
Om de sport wat meer bekendheid te
geven wordt er jaarlijks deelgenomen
aan de verenigingsmarkt in het centrum
van Nijkerk. In eerste instantie gaat
het dan om de naamsbekendheid en
kennismaking met onze sport.
Zoals jullie hebben kunnen lezen
hebben we deze keer te maken met een
gezellige, goed draaiende vereniging,
die alles in eigen beheer kan doen.
Ook een keer in deze rubriek staan?
Neem dan contact op met de redactie.
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TUSSEN DE REGELS

Door: Boudewijn Waijers, scheidsrechter

NIEUWE REGELS, NIEUWE

vragen...

Ongeveer twee jaar geleden is een nieuwe versie
van het RPS (het Reglement voor de Petanquesport)
in werking getreden. Hierin stond weer een aantal
nieuwe regels, die uiteraard in het begin nog wel
wat vragen oproepen.

CIRKEL OPRAPEN

Eén van de nieuwe regels is te vinden aan het einde van artikel 6:
Een werpcirkel moet altijd worden gemarkeerd vóór het
but wordt uitgeworpen. (…)
Als een speler de werpcirkel opraapt terwijl er nog boules
te spelen zijn, moet deze worden teruggelegd, maar alleen
de tegenstanders mogen hun boules nog werpen.
De regel lijkt duidelijk, maar onlangs gebeurde het volgende:
bij een wedstrijd struikelde een speler over de werpcirkel en
verplaatste deze daardoor een halve meter. Zij pakte vervolgens
de cirkel op, legde hem terug op de gemarkeerde plaats, en
wilde vervolgens haar eerste boule plaatsen. De tegenstander
protesteerde: „jullie mogen deze werpronde geen boules meer
gooien, want jullie hebben de ring opgeraapt!”
Zo is deze regel natuurlijk niet bedoeld. Want als je de cirkel
niet zou mogen terugleggen, waarom moet je hem dan
markeren? De bedoeling van deze nieuwe regel is om een
equipe te straffen die de cirkel opraapt in de veronderstelling
dat alle boules zijn gespeeld, terwijl er nog wel degelijk boules
te spelen zijn. In dat geval leg je de cirkel terug, en mocht de
equipe die de cirkel opraapte zelf nog boules hebben, dán
mogen deze niet meer worden gespeeld.
Ik zou zelfs zover willen gaan om te zeggen dat een cirkel die
per ongeluk is verplaatst moet worden teruggelegd op zijn
oorspronkelijke plaats.

BAAN VEGEN

Een ander probleem: tijdens een wedstrijd voor de NPC werd
door de thuisspelende vereniging de baan tussen twee rondes
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door steeds geveegd. Mag dit wel? Je mag tijdens een partij
toch niets aan de baan veranderen?
Ja: dit mag. Het vegen gebeurde namelijk niet tijdens een partij,
maar tussen twee afzonderlijke partijen in een ontmoeting.
Bovendien mogen de spelers niets aan de baan veranderen,
over de organisatie wordt in de regels niets gezegd. Ten slotte
zijn de condities hier voor iedereen gelijk, het is niet zo dat het
ene of het andere team hier voordeel van zou hebben…

NIET VERBETERD

Een steeds maar weer terugkomende vraag doet zich voor in de
volgende situatie: equipe A plaatst de eerste boule. Equipe B
schiet deze weg, maar de boule waarmee werd geschoten gaat
hierbij ook uit. Alleen het but is nog geldig. Equipe B plaatst
vervolgens haar tweede boule, maar ook deze gaat uit. Wie is
nu aan de beurt?
Artikel 16, achtste alinea zegt:
Als er als direct of indirect gevolg van schieten of plaatsen
geen enkele boule meer op toegestaan terrein ligt, gelden
de regels van artikel 29.
In artikel 29 staat vervolgens:
(…) beide equipes hebben nog boules te spelen: de equipe
die het laatst heeft geworpen, werpt nogmaals een boule,
dan de tegenstander, en vervolgens om beurten totdat één
equipe op punt ligt; (…)
Met haar eerste boule heeft equipe B de boule van A niet
verbeterd. Zij gooit dus nogmaals, en omdat daarna de worp
van A wéér niet is verbeterd maar A ook niet op punt ligt, wordt
er om-en-om geworpen tot één van beide equipes op punt ligt.
Het enig correcte antwoord is dus equipe A.

VRIJWILLIGER IN BEELD

Tekst: het bondsbureau

In deze rubriek komen
mensen aan het woord
die zich vrijwillig inzetten
voor onze sport.
Vrijwilligers zijn de spil
van de NJBB.
Zonder vrijwilligers
bestaat er geen
georganiseerde sport.

Joop bedankt!
Joop Pols houdt zich sinds 2016
bezig met het ontwikkelen van
de opleiding Basis Instructeur
Petanque (BIP). Daarnaast schrijft
hij stukken voor dit magazine en
vervult hij de rol van verenigingsondersteuner in districtsteam
West.

Dat zijn alleen nog maar zijn huidige vrijwilligerstaken. In het verleden was hij voor
de NJBB actief als: secretaris van afdeling
11, afdelingstrainer voor de jeugd, voorzitter
van de technische commissie, voorzitter
van de commissie topsport, redacteur
voor Petanque magazine, trainer van de
nationale vrouwenselectie en tot vorige
jaar trainde hij nog de nationale jeugd.

WAAR IS JOUW LIEFDE VOOR PETANQUE
ONTSTAAN?

Mijn ouders gingen vanaf dat ik 11 jaar
was een aantal jaar naar dezelfde
camping in Frankrijk (Middellandse Zee).
Naast de camping lag een bouledrome.
Dat fascineerde mij uitermate. Vanaf drie
uur ’s middags kwamen de Fransen om
te spelen en ik zat langs de kant om te
kijken. Na drie keer vroegen ze of ik mee
wilde doen. Dat wilde ik wel. Zo speelde
ik vier weken achter elkaar petanque.
En dat elke zomer weer. In Nederland
werd destijds (jaren 60) nog niet zoveel
petanque gespeeld. In den Haag had je
twee clubs; de vrouwenclub ‘Turenne’ en
de herenclub ‘Le Pioniers’. Verder werd er
niet gebould.
Toen ik 18 was, studeerde ik in Amsterdam.
Ik fietste langs het Museumplein en zag

daar mensen boulen. Ik ben afgestapt en
mee gaan doen. In 1976 werd ik lid van
Aas van Bokalen. Sindsdien ben ik lid van
de NJBB. Later werd ik lid in Dordrecht
en nu ben ik lid bij MIDI.

WAAROM BEN JE VRIJWILLIGER GEWORDEN?
Ik doe graag wat voor de hele bond, zo
heb ik meer bereik en kan ik meer kennis
overdragen. Dat zit waarschijnlijk in
mijn bloed. Ik ben altijd schoolmeester
geweest.

WAAROM ZOU EEN ANDER VRIJWILLIGER
MOETEN WORDEN?

Een sportbond draait niet vanzelf.
Iedereen denkt dat alles op het bondsbureau geregeld wordt, maar zij kunnen
natuurlijk niet alles alleen. Ze hebben
de ondersteuning van vrijwilligers nodig.
Om onze sport te organiseren, professionaliseren en te laten functioneren heb je
vrijwilligers nodig.
Mensen denken bij de term vrijwilligers
vaak aan fysieke arbeid, zoals banen
harken, achter de bar staan, maar er zijn
natuurlijk ook heel veel andere taken.

HAAL JE ER ZELF WAT UIT?

De BIP-cursus waar we nu mee bezig
zijn, gaat als de brandweer. Mensen zijn
enorm gemotiveerd als ze de cursus
gedaan hebben. Dat werkt door in het
bouleniveau. Je draagt echt een steentje
bij aan de sport.

Colofon
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NEDERLAND WINT

Wij zijn Nederlandse Loterij. Een nieuwe naam achter zeven bekende
kansspelen. Samen gaan wij voor een gezonder, socialer en gelukkiger
Nederland. Daarom investeren we onze opbrengst in de Nederlandse
samenleving. Met een flink deel daarvan steunen we doelen op het
gebied van sport en bewegen.
Samen maken we sport en beweging bereikbaar voor iedereen.
Van jong tot oud, van Olympisch tot paralympisch, en van revalidatie
tot gehandicaptensport. Want kinderen krijgen bijvoorbeeld meer
zelfvertrouwen door te sporten, ouderen maken meer contact en de
maatschappij wordt sterker door gezonde en fitte mensen.
Door mee te spelen met één van onze kansspelen, weet je één ding zeker:
je draagt bij aan een gelukkig en gezond Nederland.

NEDERLANDSELOTERIJ.NL

