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“...mogen apps, zoals genoemd in petanque 95,
ook gebruikt worden bij officiële toernooien?
Hoe staat de NJBB tegenover digitale meting
zoals bijvoorbeeld lasers voor afstandsbepaling?
Bestaat er officiële communicatie over dit
onderwerp en wordt hier ook in de toekomst
over nagedacht?”
- Anoniem

ERIMA is trotse Partner van de NJBB

Find us on Facebook Badge
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In het RPS staat dat een meting moet worden verricht
met een ‘geschikt’ meetinstrument, waarover beide teams
moeten beschikken (artikel 26).

CMYK / .ai

09.05.16 14:22

Telefoon-apps kunnen niet worden beschouwd als een
geschikt meetinstrument. Hiermee kan niet nauwkeurig
genoeg worden gemeten. Bovendien is het gebruik van
een mobiele telefoon tijdens een partij verboden (RPS,
artikel 39). Telefoon-apps mogen dan ook tijdens officiële
toernooien niet worden gebruikt.
Over de toelaatbaarheid van lasergestuurde meetinstrumenten heeft de reglementencommissie enkele jaren
geleden de FIPJP geraadpleegd. Het antwoord was duidelijk:
deze zijn niet toegestaan.
De enige gevalideerde meetinstrumenten zijn, voor zover
bekend, het meetlint (10m), de rolmaat, de uitschuifduimstok en de passer.

OOK EEN VRAAG?

E-mail je vraag naar redactie@njbb.nl en wie weet staat
jouw vraag de volgende keer hier. Vragen over reglementen
worden altijd behandeld in samenspraak met
de reglementencommissie.

Monsjeu de Boules is een échte petanque-kenner. Hij weet antwoord
op al je petanquevragen. 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 petanque-clinics. De
Monsjeus geven tips en tricks in een sfeervol aangeklede setting op
gewenste locatie. Neem contact op met het bondsbureau voor verdere
informatie via info@njbb.nl
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Voorwoord
Beste lezer,
De 100e editie is een feit. Wat een
prachtige mijlpaal in een landschap
waarin alle bladen verdwijnen en veel
bedrijven overstappen op online media.
Bijna tienduizend dagen geleden
verscheen de eerste editie, aan de hand
van de toenmalige redactie. Redacteur
Lucy Schuler schreef destijds: “Op dit
punt begint onze redactionele droom:
uitbreiding van Petanque, minimaal
met een zelfde hoeveelheid pagina’s.”
Petanque nummer 1 bestond in totaal
uit 12 pagina’s, dus die droom is meer
dan uitgekomen.
Met Middelburg als gastredactie,
de toewijzing van het EK 2022, een
interview met de jongste scheidsrechter
binnen de NJBB en een interview met
het nieuwste bondsbestuurslid is deze
jubileumeditie aardig gevuld.
Veel leesplezier!
De Redactie
Ps. Wil jouw vereniging ook een keer
gastredactie zijn? Neem dan contact
met ons op via redactie@njbb.nl

Agenda

Vereniging aan het woord

NJBB EVENEMENTEN 2020

Boudewijns Bouletips

Vergadering CWN,
NJBB bondsbureau, Nieuwegein*

Vrijwilliger in beeld: Bedankt Angelique!

WOENSDAG 22 JULI

VRIJDAG 4 SEPTEMBER

Vergadering bondsbestuur
NJBB bondsbureau, Nieuwegein*

WOENSDAG 23 SEPTEMBER

Vergadering reglementencommissie
NJBB bondsbureau, Nieuwegein*
* indien de situatie het toelaat, anders digitaal.
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KORT NIEUWS

SPORTERS VOOR
ELKAAR

SPELDEN
UITGEREIKT
Frank Wevers is op zaterdag 21 december
2019 bij het NK Precisieschieten onderscheiden met een zilveren bondsspeld.
Frank is in het verleden lid geweest van
het bondsbestuur en afdelingsbestuur.
Daarnaast heeft Frank zich vanaf 2010
ingezet binnen de Commissie Wedstrijdsport Nationaal (voorheen toernooicommissie).

Op het moment dat de uitbraak van
het coronavirus ervoor zorgde dat het
sociale leven wereldwijd werd ontwricht,
heeft de NJBB in samenwerking met
de KNBB het initiatief ‘Sporters voor
elkaar’ gelanceerd. Tienduizenden
sporters konden hun geliefde sport niet
beoefenen en misten ook de gesprekken
daarover. Middels ‘Sporters voor elkaar’
is er de mogelijkheid om elkaar toch te
kunnen spreken.
Het feit dat er inmiddels op buitenbanen
met de nodige restricties weer kan worden
gesport, betekent niet dat ‘Sporters
voor elkaar’ niet meer bestaat. Mensen
die momenteel nog terughoudend zijn

www.sportersvoorelkaar.nl
om weer te gaan boulen kunnen juist
een leuk en goed gesprek gebruiken.
Zou jij graag met anderen in contact
komen over petanque, biljart of andere

gerelateerde sporten, ga dan op internet
naar www.sportersvoorelkaar.nl en geef
je op. Ook gesprekspartners kunnen zich
middels deze weg opgeven.

BOEK HENK REESINK IN
JULI VERSPREID
In Petanque magazine 99 kon je
lezen dat Henk Reesink een nieuw
boek op de markt heeft gebracht.
Een 192-pagina tellende uitgave met
meer dan tweehonderd afbeeldingen
waarin de vele facetten van onze sport
worden beschreven. De uitgave van het
boek heeft enkele weken vertraging
opgelopen, maar inmiddels is bekend
dat het verspreiden van de oplagen in
juli van start is gegaan.

Ad van Helvoort is op 22 januari 2020
bij zijn laatste vergadering van de
reglementencommissie onderscheiden
met een zilveren bondsspeld vanwege
zijn jarenlange betrokkenheid bij de
reglementencommissie. Ad heeft vanaf
2013 zitting gehad in de reglementencommissie en vanaf 2016 de rol van
voorzitter vervuld. Daarnaast is Ad actief
als opleider en landelijk scheidsrechter.
Sjoerd Pieterse is na twee termijnen
(zes jaar) gestopt als voorzitter van het
bondsbestuur. Sinds 2013 heeft Sjoerd
met ontzettend veel passie en vanuit een
enorme betrokkenheid de kar getrokken
om de nieuwe koers, die voort is
gekomen uit het meerjarenbeleidsplan,
te implementeren. Bij de vergadering
van de bondsraad op zaterdag 23
november 2019 is Sjoerd onderscheiden
met een gouden bondsspeld.

RECTIFICATIE

DE LUISTERLIJN
Naast Sporters Voor Elkaar is er ook
de Luisterlijn. De Luisterlijn is dag en
nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk
gesprek, per telefoon, chat en e-mail.
Door te luisteren helpen 1.500 getrainde
vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en
verdriet (even) het hoofd te bieden. Dit
doen zij door aandachtig te luisteren
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of een gesprek van ‘mens-tot-mens’.
Met jaarlijks bijna 500.000 oproepen
is de Luisterlijn al 60 jaar de grootste
organisatie in Nederland die emotionele
steun op afstand biedt. Heb je behoefte
om met iemand te praten, neem dan
contact op met de Luisterlijn via 0900
0767 of via www.deluisterlijn.nl.

Meer informatie over het boek en
bestellen?
Mail dan naar henkreesink@online.nl.

In editie 99 van het Petanque Magazine
hebben wij een poster geplaatst met
kwalificatietoernooien, NK’s, DK’s, EK’s
en WK’s. Een hele handige poster met
een helder overzicht van de belangrijkste
toernooien van 2020. Helaas haalde de
actualiteit ons hard in door de uitbraak
van het coronavirus. De data van
toernooien zijn niet correct. Voor de juiste
data adviseren wij je om de website van
NLpetanque te raadplegen.

VAN DE
VOORZITTER
2020 is nu al een uniek jaar in de geschiedenis, waar het ene bijzondere moment het
andere opvolgt. Het is ook het jaar van de 100e editie van ons bondsblad ’Petanque’.
Het bondsblad in historisch perspectief
In maart 1994 verscheen de eerste editie waarin de toenmalige voorzitter al over
het belang van communicatie schreef. ’Petanque’ is een communicatiemiddel voor
en van de leden. Het blad verbindt en geeft inzage in het hart van de NJBB en de
ontwikkelingen van onze sport. In de jaren daarna heeft de NJBB vele ontwikkelingen
doorgemaakt. De meesten van jullie zullen er zeker een paar op het vizier hebben
staan en daaraan ook bijdrage geleverd hebben. Fijn dat we zo’n mooi blad hebben
en 99 exemplaren hiervoor om vast te pakken, in te kijken en herinneringen op te
halen.
Corona
Dit jaar is niet goed begonnen door Covid-19. We hebben grote zorgen over de
volksgezondheid en de lockdown heeft enorme gevolgen gehad voor onze sport en
daarmee ook voor ons maatschappelijke en sociale leven. Inmiddels is de sport weer
langzaam begonnen, maar moeten we nog uiterst voorzichtig zijn. Deze crisis heeft
ook aangetoond hoe vitaal, flexibel en solidair we zijn. Daarmee gaan we extra sterk
de toekomst in.
EK 2022
Als dit blad ter perse gaat is het al geen nieuws meer, maar te mooi om niet te
memoreren. Nederland is door de CEP uitgekozen om het EK 2022 te organiseren.
Wat een fantastisch vooruitzicht, notabene in ons jubileumjaar. Een uitgelezen kans
om onze toegankelijke sport te promoten.
Enige weken geleden informeerde we de bondsraadsleden via een Webinar over de
ins en outs, waarop de bondsraadsleden in de vergadering van 6 juni positief besloten.
Bestuurlijk
Bestuurlijk is het ook een interessant jaar. In het voorjaar hielden we verkiezingen voor
de bondsraad. En hoewel deze met enige hickups zijn verlopen, verheugen we ons
inmiddels op een nieuwe bondsraad en hebben we de eerste boeiende vergadering,
voor het eerst in de geschiedenis digitaal, achter de rug.
Inmiddels ben ik ruim een half jaar met veel plezier jullie voorzitter, heb al wat
ervaringen opgedaan, een aantal van jullie persoonlijk leren kennen en samen met
het bestuur en de bondsorganisatie een paar mooie stappen gezet. Graag zet ik dat
samen met z’n allen voort.
Het is goed om terug te kijken, trots te zijn op de ontwikkelingen. Ook kijken we
graag vooruit en de toekomst lacht ons een beetje toe. Petanque wordt steeds
populairder onder jongeren. Niet alleen door de jeu de boulesbars maar ook vanwege
de mogelijkheden die er zijn om in elk dorp te spelen. Via de boulesbaasapp is het
mogelijk deze baantjes te registreren. Daarnaast zijn er allerlei ontwikkelingen die
maatschappelijke impact hebben en gaan helpen de sport beter te positioneren.
Laten we de kansen benutten en de toekomst positief tegemoet treden!

Lieke Vogels
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TOERNOOIEN

Tekst en beeld: het bondsbureau

geschetst. Om de ideeën uitgebreid te
kunnen toelichten, is in september 2019
een tweedaags bliksembezoek aan het
EK Mannen en Veteranen in Albena (Bulgarije) gebracht. Tijdens dit bezoek is uitgebreid gesproken met de voorzitter van
de CEP. De aanwezige bestuursleden van
de CEP reageerden nog enthousiaster op
het totaalplaatje. Er werd wel aangegeven dat zich mogelijk nog andere landen
kandidaat zouden stellen. Uiteindelijk
bleek dat ook Spanje zich kandidaat had
gesteld.

PARADE IN DEN BOSCH

Vers van de pers:

EK TÊTE-À-TÊTE/ DOUBLETTEN/
MIX NAAR DEN BOSCH IN 2022!
Op het moment dat de drukpersen voor deze editie draaien, heeft
de Europese petanque federatie, Confédération Européenne de
Pétanque (CEP) bekendgemaakt dat Nederland in 2022 het EK
tête-à-tête / doubletten / mix krijgt toegewezen. Het is prachtig dat
we dit nieuws, nota bene in 100e editie van het bondsblad, kunnen
aankondigen.

Al langer leven er ideeën om opnieuw
een EK naar Nederland te halen. Na
het EK Jeugd in 2008 en het laatste EK
Beloften in 2015, is begin 2019 het idee
ontstaan om ter viering van het 50jarig jubileum een prachtig evenement in
2022 te organiseren.
Om petanque goed onder de aandacht
te kunnen brengen, is van meet af aan
de insteek geweest het evenement op
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een ’high-traffic’ locatie te organiseren.
Hierbij is ingestoken op centrale locaties in grote steden. Op deze manier kan
petanque naar de mensen toe worden
gebracht.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Om te onderzoeken of een EK Petanque
op een dergelijke A-locatie haalbaar is,
heeft het bondsbestuur ervoor gekozen
een haalbaarheidsonderzoek te laten

uitvoeren door het gerenommeerde
evenementenbureau Team The Organizing Connection (Team TOC). Uit het
haalbaarheidsonderzoek bleek dat er
voldoende animo was om een dergelijk
evenement te organiseren in Nederland.
Het al dan niet kunnen organiseren van
het EK hangt echter af van de mate
waarin de overheid bereid is het evenement te subsidiëren.

erg aan. Echter, de gevraagde financiële
bijdrage bleek een uitdaging.
Een andere heel belangrijke speler in de
toewijzing van het EK is de CEP. Gedurende het haalbaarheidsonderzoek is
bij de CEP navraag gedaan over enkele
organisatorische zaken. Het bestuur van
de CEP reageerde gedurende dit proces
al enthousiast op de ideeën die waren

Door de positieve reacties van bestuursleden van de CEP, is na terugkomst in
Nederland alle aandacht gestoken in
het dekkend krijgen van het financiële
plaatje. Naast gesprekken met enkele
gemeenten, is ook gesproken met het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS). Het ministerie van VWS
sprak direct haar enthousiasme uit en
omarmde het totaalconcept. De reactie
van VWS zorgde voor een sneeuwbaleffect en leidde ertoe dat ook gemeente
Den Bosch en Brabant Sport willen bijdragen om dit evenement in 2022 op de
parade in Den Bosch te mogen ’hosten’.
Tegelijkertijd is door alle betrokken partijen de afgelopen weken informatie aangeleverd voor een ’bidbook’ dat Team
TOC heeft samengesteld. Dit bidbook is
bedoeld om de CEP te laten zien dat de
NJBB klaar is om, in samenwerking met

Team TOC, een prachtig evenement te
organiseren.
We zijn dan ook ontzettend verheugd
dat al het werk van de afgelopen anderhalf jaar heeft geleid tot een toekenning
voor het EK tête-à-tête/ doubletten/ mix
op een prachtige en centrale A-locatie in
Nederland, de Parade in Den Bosch.

EÉN GROOT FEEST

Het evenement gaat plaatsvinden van
woensdag 13 t/m zondag 17 juli 2022 op
de Parade in Den Bosch. In deze periode wordt eveneens de Tour de France
gereden en de nationale Franse feestdag
Quatorze juillet gevierd. Allemaal leuke
bijkomstigheden die er voor gaan zorgen dat één groot feest wordt tijdens het
50-jarig jubileum van de NJBB.
Nieuws met betrekking tot het EK en
alle aanverwante side-events wordt de
komende maanden gedeeld via onder
andere de nieuwsbrieven, websites en
komende edities van het bondsblad.
Houd de nieuwskanalen goed in de
gaten en abonneer je eventueel op de
nieuwsbrieven (NJBB Nieuwsbouletin en
de NLpetanque nieuwsbrief). Noteer in
ieder geval alvast de data in je agenda,
want het gaat een prachtige jubileumactiviteit worden.

Tijdens de fase van het haalbaarheidsonderzoek, zijn enkele grote gemeenten
gepolst over het idee van een EK
Petanque op een aantrekkelijke locatie
in hun stad. Daarbij is heel duidelijk
de link gelegd met maatschappelijke
thema’s, zoals sociale cohesie, burgerparticipatie en de strijd tegen eenzaamheid. Dit totaalplaatje sprak gemeenten
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ORGANISATORISCH NIEUWS

Door: het bondsbureau

(COVID-19)

CORONA virus

Mark Rutte gaf op vrijdag 6 maart 2020 zijn eerste persconferentie na de
ministerraad met betrekking tot het coronavirus in Nederland. Daarna volgden
de persconferenties elkaar snel op waarbij op 12 en 15 maart maatregelen
werden aangekondigd om het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg
niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.
Deze ontwikkeling raakt(e) velen in Nederland, niet in de laatste plaats de
patiënten en hun naasten

Een surrealistische situatie waarbij sinds maandag 16 maart
iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken, uitgaansgelegenheden zijn gesloten, bijeenkomsten/samenscholing is
verboden en sportverenigingen hun accommodaties per direct
moesten sluiten.

Alle sectoren worden door de uitbraak van het coronavirus
economisch hard getroffen. De schade binnen de sportsector
alleen al wordt geraamd tussen de 950 miljoen en 1 miljard
euro. Met name het mislopen van kantine-opbrengsten en
opbrengsten uit activiteiten en toernooien wordt gevoeld.
Daarnaast zijn sportverenigingen niet in staat hun geliefde
sport te promoten onder potentiele nieuwe leden, waardoor
het lastig is nieuwe leden te werven. Naast het mislopen van
inkomsten door de verenigingen, missen veel leden de sociale
contacten en staan de verenigingsbesturen voor een nieuwe
uitdaging om de vereniging zo goed mogelijk te besturen.
Uit de belronde van het bondsbureau met verenigingsbestuurders blijkt dat veel verenigingen intensief contact onderhouden
met hun leden en dat het merendeel van de verenigingen een
financiële buffer heeft opgebouwd om deze crisis door te
komen. Dat is uiteraard fijn om te horen.

STEUNMAATREGELEN
Op het moment van schrijven, zijn de maatregelen in
Nederland versoepeld en mogen de buitensporten (waaronder
petanque) en per 1 juli de binnensporten opstarten onder strikte
voorwaarden middels het protocol dat hiervoor is opgesteld.
Daarbij is de 1,5 meter samenleving de nieuwe norm.

Sinds begin maart staat het bondsbureau in nauw contact met
allerlei instanties en wordt in overleg met alle sportbonden
en NOC*NSF samengewerkt om sportverenigingen zo goed
mogelijk te ondersteunen. Gezamenlijk wordt ook opgetrokken
richting de politiek, om voor verenigingen financiële maatregelen te treffen. Zo is het noodfonds van de 110 miljoen euro, dat
bedoeld is voor het kwijtschelden van de huur over de periode

1 maart tot 1 juni, een direct gevolg van de lobby die is ingezet
door NOC*NSF en de sportbonden. Dat geldt ook voor het
generieke sportprotocol dat in eerste instantie is opgesteld
voor de jeugd en later voor alle buitensporten. Dit protocol
is vooraf voorgelegd aan en goedgekeurd door het RIVM en
het ministerie van VWS, waardoor sportverenigingen direct
konden opstarten na aankondiging van de versoepelende
maatregelen.

BINNENSPORTEN VANAF 01 JULI

De afgelopen weken is met de politiek veel gesproken over
de situatie met betrekking tot binnensporten. Deze opening is
inmiddels vervroegd van 1 september naar 1 juli.
Het kabinet is erg terughoudend met binnensporten, omdat bij
het sporten zogeheten aerosolen vrijkomen. Deze aerosolen
vormen binnen een risico voor een snellere verspreiding van
het virus. Er wordt met allerlei experts uit binnen- en buitenland bekeken hoe verantwoord binnensporten op een veilige
manier kan worden ingericht. Dit gaat mogelijk ook consequenties hebben voor sporten in boulodrômes.
Het bondsbureau blijft de komende weken/maanden alles op
de voet volgen en informatie over maatregelen, regelingen en
andere belangrijke zaken communiceren via de nieuwsbrieven
en website(s). Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om
contact op te nemen met het bondsbureau via info@njbb.nl.

Op deze pagina is onder andere informatie te vinden
over het sportprotocol, posters en informatiemateriaal voor verenigingen, de regeling tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)
en informatie over de noodwet die aangenomen
is met betrekking tot het houden van een digitale
ledenvergadering. Tenslotte is op deze pagina een
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De nieuwspagina’s op de websites www.njbb.nl

link te vinden naar de meest gestelde vragen op

en www.nlpetanque.nl worden steeds geüpdatet

de pagina van NOC*NSF en de speciaal ingerichte

als er nieuwe informatie is. Op de NJBB website is

’sportsupport servicedesk’ die voor alle sportver-

tevens een aparte pagina ‘corona-ondersteuning’

enigingen bereikbaar is. Alle eventuele nieuwe

ingericht voor de verenigingen. Deze pagina is te

regelingen en belangrijke informatie voor de ver-

bereiken via de oranje button op de homepage.

enigingen, worden aan deze pagina toegevoegd.

Via deze
button kom je
rechtstreeks
op de pagina
‘corona-ondersteuning’

Homepage www.njbb.nl
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COMPETITIE

SEIZOEN 2019-2020
Het seizoen 2019-2020 naderde een zinderende ontknoping met
de laatste twee wedstrijden van het seizoen in het vooruitzicht. In
enkele poules waren de kampioen en degradanten bekend maar in
het grootste deel van de ruim veertig poules was er nog genoeg om

NPC
NATIONALE
PETANQUE
COMPETITIE

voor te strijden.

Nieuwe regel!
In het seizoen 2019-2020 is in
de Topdivisie een pilot gehouden
om op een wedstrijddag elke
speelronde één speler te wisselen. De teams in de Topdivisie

Helaas bracht COVID-19 daar verandering in. Op 11 maart is besloten om
speelronde 13 van zaterdag 14 maart
in zijn geheel af te gelasten, voor heel
Nederland. Op 13 maart werd bovendien duidelijk dat het voor alle sporten
verplicht was om sportactiviteiten met
onmiddellijke ingang te staken.
Iedere dag werden nieuwe updates
gegeven met betrekking tot COVID-19.
Het bondsbureau en de Commissie
Wedstrijdsport Nationaal (CWN) zijn
gezamenlijk druk in de weer geweest
om de verschillende scenario’s met bijbehorende consequenties uit te werken
en voor te leggen aan het bondsbestuur.
Uiteindelijk heeft het bondsbestuur op
25 maart besloten om het NPC seizoen
2019-2020 per direct te beëindigen.

Gezien de situatie is ervoor gekozen
om geen kampioenen aan te wijzen.
De eindstand na twaalf speelronden
wordt wel gebruikt voor de promotieen degradatieregeling voor het seizoen
2020-2021.
Een anticlimax van het seizoen
2019-2020 voor alle deelnemende
spelers, coaches en vaste toeschouwers.
Daarom is het extra belangrijk om alle
energie van de laatste twee speelronden
te gebruiken voor het nieuwe seizoen
en daar op alle gebieden een enorm
succes van maken. Vanuit sportief
oogpunt met veel sportiviteit, en sociaal
oogpunt zodat er volgend seizoen weer
op een verantwoorde en veilige manier
gespeeld kan worden.

hebben de evaluatie ingevuld
en daaruit is gebleken dat er
groot draagvlak is om deze
regel permanent toe te passen.

Noteer in je
agenda!
NPC richtspeeldagen
seizoen 2020/2021
2020: 19 september, 3 oktober,
17 oktober, 31 oktober,
7 november, 21 november,
12 december
2021: 9 januari, 23 januari,
6 februari, 20 februari, 6 maart,
20 maart, 10 april.
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Timeline

NPC richtspeeldagen
seizoen 2021/2022
2021: 18 september,
2 oktober, 16 oktober,

Vanaf het seizoen 2020-2021 is
het in de Topdivisie mogelijk
om op de wedstrijddag bij elke
speelronde èèn wissel door te
voeren.

SEIZOEN 2020-2021
Op donderdag 2 april hebben alle
verenigingen het inschrijfformulier
voor het nieuwe seizoen ontvangen.
Het was mogelijk om tot en met 3 mei
de deelnemende teams op te geven.
Ondanks de bizarre tijd, hebben vrijwel
alle verenigingen het opgaveformulier
verstuurd. Daarnaast hebben zich voor
het nieuwe seizoen vier nieuwe verenigingen aangemeld. De Toss uit Almelo
en Boulegoed uit Harlingen gaan voor
het eerst deelnemen aan de NPC. De
Toss gaat direct met twee teams deelnemen.
Daarnaast gaan Les Boulistes uit
Gorinchem en ’n Boel Plezier uit Assen
weer deelnemen na vorig seizoen niet te
hebben deelgenomen.
In totaal nemen tien extra teams deel
aan de NPC ten opzichte van het vorige
seizoen. Naast de vijf teams van de
nieuwe verenigingen hebben de al
deelnemende verenigingen twintig
extra teams opgegeven. Het is goed om
te zien dat ieder seizoen weer nieuwe
teams deelnemen. Hoe meer teams de
strijd met elkaar aangaan, hoe beter
de indelingen kunnen worden gemaakt
zodat de reisafstanden zo klein mogelijk
kunnen worden gehouden.
Uiterlijk 19 juni 2020 wordt de voorlopigeindeling gepubliceerd. De
NPC-contactpersoon van de vereniging
wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Alleen de NPC-contactpersoon kan
bij onmogelijkheden in de voorlopige

indeling contact opnemen met de
NPC-commissie. Er kunnen geen rechten aan de indeling worden ontleend
voor vrijdag 7 augustus. Uiterlijk vrijdag
7 augustus wordt de definitieve indeling
voor het seizoen 2020-2021 gepubliceerd. Op zaterdag 19 september staat de
eerste richtspeeldag op het programma.
Het bondsbureau is samen met de
CWN bezig om verschillende scenario’s
voor het nieuwe seizoen uit te werken
als de maatregelen tegen COVID-19
nog van kracht zijn. Op het moment van
drukken is er nog geen duidelijkheid
hoe de samenleving er na 1 september
uit ziet. Verschillende scenario’s worden
vast onderzocht, uitgewerkt en getoetst.
We begrijpen dat er vragen zijn over het
nieuwe seizoen en verdere duidelijkheid
gewenst is. Zodra wij verdere informatie
kunnen geven over het nieuwe seizoen
dan worden de NPC contactpersonen
hierover geïnformeerd en wordt het
uiteraard gecommuniceerd via de
website.

INVALLERS

De nieuwe contributiestructuur maakt
het vanaf 2020 eenvoudiger om
invallers te regelen, gezien ieder lid van
de vereniging, met een primair lidmaatschap, vanaf 2020 kan deelnemen aan
de NPC. Om nieuwe leden kennis te
laten maken met de charme van deze
competitie, is het leuk om een lid uit te
nodigen voor een thuiswedstrijd.

30 oktober, 6 november,
20 november, 11 december

19 september

19 augustus

7 augustus

19 juni

3 mei

2 april

Deadline:
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Door: het bondsbureau

2022: 8 januari, 22 januari,
5 februari, 19 februari, 5 maart,
19 maart, 9 april
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TOERNOOIEN

Jeu de boules op een
sfeervolle familiecamping
in de Ardèche
Het kabinet heeft de afgelopen weken de
maatregelen ten aanzien van deelname aan
sportactiviteiten versoepeld. Jeugd t/m 18 jaar
(vanaf eind april) en senioren (vanaf 11 mei)
mogen onder bepaalde voorwaarden weer buiten
sporten. Het organiseren van officiële wedstrijden,
uitwisselingen, (interne) toernooien en dergelijke
activiteiten is nog steeds niet toegestaan.
Tot 1 september geldt op vergunningsplichtige
evenementen een verbod.

NK
UPDATE

NIEUW

Noteer in je agenda!
2020

In maart 2020 zijn enkele evenementen verplaatst naar een
later tijdstip. Inmiddels is duidelijk dat vergunningsplichtige
evenementen vóór 1 september niet doorgaan. Het bondsbureau staat in nauw contact met verenigingen die kwalificatietoernooien en NK’s toegewezen hebben gekregen. Enkele
verenigingen hebben ook aangegeven dat hun gemeente
niet-vergunningsplichtige evenementen verbiedt tot 1 september.

14 - 15 nov: NK Tripletten - Maboul Ede

Camping les Charmilles is een

19 - 20 dec: Finaleweekend Masters - PVN,

Er staan nog enkele kampioenschappen gepland, die in een
eerder stadium verplaatst zijn. De persconferentie van 19 mei
en de laatste versoepelende maatregelen op 28 mei hebben
geen nieuwe versoepelingen voor sportevenementen opgeleverd. Daarnaast heeft de CEP op 16 mei besloten om alle EK’s
en de EuroCup te annuleren in 2020.

15 - 16 mei: NK Veteranen (tripletten)

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.

NK DOUBLETTEN

18 december: NK Precisieschieten

Dat er geen nieuwe versoepelingen voor sportevenementen
zijn vastgesteld, heeft enkele gevolgen voor toernooien die
eerder werden verplaatst:
Het NK Doubletten wordt in 2020 geannuleerd, omdat ook
het EK TaT/Douletten/Mix in Riga is afgelast.

NK VETERANEN

Het NK Veteranen wordt in 2020 geannuleerd. Het NK Veteranen 2021, dat gepland staat in augustus 2021, wordt naar
voren gehaald (april / mei). In plaats van doublettenvorm,
wordt in triplettenvorm gespeeld. Zo kan de winnende equipe
tijdig worden ingeschreven voor het EK 2021.
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Nieuwegein
2021
17 - 18 april: NK Doubletten
12 - 13 juni: NK Tripletten
10 - 11 juli: NK Mix
15 augustus: NK Tête-à-Tête
13 - 14 november: Finaleweekend Masters

DE MASTERS & NK TRIPLETTEN

Alle kwalificatietoernooien zijn geannuleerd. Om te bepalen
welk team wordt uitgezonden naar het EK Mannen wordt het
NK Tripletten op 14 en 15 november bij Maboul en het finaleweekend van de Masters op 19 en 20 december bij PVN
gespeeld.
De acht beste teams van dat NK Tripletten plaatsen zich voor
het finaleweekend van de Masters. De winnaar van dat finaleweekend plaatst zich vervolgens voor het EK voor mannen in
Albertville in september 2021.

Verhuur van
Luxe Lodgetenten
met privé sanitair!

Alle faciliteiten zijn tot 30 september
geopend, waaronder het verwarmde
zwembad en het restaurant waar u kunt
genieten van een met zorg bereide maaltijd
van streekproducten.
In het laagseizoen worden wekelijks
in een ongedwongen en gezellige sfeer
diverse activiteiten georganiseerd zoals jeu
de boules, aquarelworkshops en wandelen.
Dit seizoen vinden deze activiteiten plaats
van 18 mei tot en met 26 juni en van 23
augustus tot en met 30 september.

Voor informatie over de activiteiten kunt u contact
opnemen met Jon van Rossum op 06 - 21 89 33 86.
Camping les Charmilles | 1935 Route de Mirabel | 07170 Darbres | Ardèche France | 0033(0)4-75885627
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REGIONAAL NIEUWS

Tekst & beeld: districteams

Nieuws
UIT DE DISTRICTEN

District Zuidwest
CLUB JEU DE BOULES MIDDELBURG HAALT 200STE LID BINNEN.

Heb jij ook regionaal nieuws? Lever dat dan aan
bij je districtsteam! Zij maken een keuze uit, en
samenstelling van, alle ontvangen berichten voor

Piet Hoos

in dit blad.

District West

Hierbij de inzendingen voor deze editie:

District Noordwest
NIEUWE DISTRICTCOÖRDINATOR

Onlangs heeft de coördinator van het districtsteam, Lydia
Jurcka, haar taak neer moeten leggen. Lydia heeft zo’n 3 jaar
deel uitgemaakt van het districtsteam. In eerste instantie
bekleedde zij de functie van verenigingsondersteuner. Later
kwam hier de taak van districtscoördinator bij. We zullen
Lydia ongetwijfeld regelmatig tegen komen op de banen, zij is
gelukkig dus niet verloren voor de petanquesport. Wij danken
haar voor haar enorme inzet
Gelukkig is er al een opvolger gevonden in de persoon
van Herman Schreijer. Na ongeveer 6 jaar actief te zijn als
wedstrijdleider bij regionale/districtscompetities is hij eind
2019 opgenomen in het districtsteam. Samen met Ruud Jansen
beheerde hij de portefeuille sportpromotie en gaat dus nu
verder als districtscoördinator.

Vlaardingen 1 is in het seizoen 2019-2020 op de eerste
plaats geëindigd in de 4de divisie van de NPC. Mede door de
sublieme prestaties van Piet Hoos. Piet Hoos, nu 90 jaar, die
eind jaren zeventig in contact kwam met de petanquesport,
zoals zovelen, op de camping in Frankrijk. Na enige jaren
petanque als campingsport te hebben bedreven, zag hij in
de krant een bericht over een petanquevereniging in Delft.
De stoute schoenen werden aangetrokken en op de fiets
ging hij richting Delft. Hier werd gedurende vier jaar de basis
gelegd voor een lange petanquecarrière. Later kwam de
mogelijkheid om in Schiedam te spelen en in 1988 werd de
overstap naar JBC Vlaardingen gemaakt. Piet heeft altijd veel
getraind. Tijdens zijn werkzame leven kwamen zelfs tijdens de
lunchpauzes de boules uit de tas. Ook nu traint hij nog hard
en wordt er ‘s avonds getraind in plaats van deel te nemen aan
de molencompetitie. Iedere week een toernooitje en in mei 6
tot 8 weken met de caravan zelfstandig naar de Dordogne op
trainingsstage in Frankrijk. Piet, complimenten voor jou.

VERENIGINGEN BESTAAN 40 JAAR

In 1980 zijn vier verenigingen opgericht die in 2020 hun
40-jarig bestaan kunnen vieren: voor JBV Bulderbaan, De Vaste
Voet en CdP ‘t Boulende Schaep ligt het jubileum al weer achter
ons. We gaan ervan uit dat festiviteiten zijn uitgesteld; wat De
Vaste Voet betreft, de Besturencup is naar 2021 uitgesteld,
en zal daar alsnog plaatsvinden. Voor Amicale Boule d’Argent
valt het jubileum in de herfst, en dan kan het hopelijk gevierd
worden. In elk geval vanaf hier de felicitaties aan de jubilerende
verenigingen.

ZOMERCOMPETITIES AFGELAST

In hun 43e jaar bereikte Club Jeu de Boules Middelburg
opnieuw een mijlpaal. Was het al in 2017 dat zij een
splinternieuw clubhuis lieten bouwen en dat hun jeugdopleiding
een flink aanwas kreeg begin 2019, thans konden zij in de eerste
week van augustus 2019 met grote vreugde hun 200 ste lid
verwelkomen. Niet eerder was dit in al die jaren gebeurd.
CJBM (Club Jeu de Boules Middelburg) schommelde al
jaren tussen de 175 en 190 leden, maar eindelijk werd de
doelstelling van 200 gehaald. Dat werd feestelijk gevierd en
de feesteling Marcel van Luxemburg kreeg als 200 ste lid
met trots de clubpolo met logo-opdruk aangereikt door een
even trotse voorzitter Wim Vermeule in het bijzijn van talloze
applaudisserende leden.
Het 200ste lid kwam niet zo maar aanwaaien. Daar ging
een intensieve campagne aan vooraf. CJBM ontvangt al vele
jaren (vooral in het zomerseizoen) talloze gastspelers uit heel
Walcheren en Zeeland, die graag een balletje willen gooien.
Alle campings krijgen een flyer waarop staat dat iedere gast
welkom is bij deze boulesclub. Een dergelijke uitnodiging staat
ook regelmatig in alle regio-media en de voornaamste krant
van Zeeland, de PZC (Provinciale Zeeuwse Courant). Dit trekt
ook nieuwsgierige mensen aan die op het strand of de camping
in Zeeland of Frankrijk wel eens een balletje gooien. Als ze in
de krant dan een berichtje lezen dat men gratis bij CJBM twee
of drie keer per week mee kan spelen met de vaste leden
en men boulesballen te leen krijgt, komen ze graag de sport

eens uitproberen. Ze kunnen gratis een probeer-vijfrittenkaart
krijgen en nadien hebben ze voldoende ervaring om te
beslissen of CJBM wel hun clubtype is en of men al dan niet een
lidmaatschap aan gaat. Media en een uitprobeertijd zorgen dus
voor een aanwas, zoals nu met het bereiken van het 200 ste lid.
In het afgelopen jaar zag CJBM ook dat leden, nieuwe leden
enthousiast hadden gemaakt en ook lid zijn geworden van de
vereniging.

Vacatures

De NJBB zoekt enthousiaste leden die een functie willen vervullen binnen een districtsteam.
Wij zoeken nog:
Districtscoördinator voor districtsteam Noord en Zuidoost
Verenigingsondersteuner voor districtsteam Noord, Midden en Oost
Sportpromotor voor districtsteam Midden, Oost, West, Zuidoost, Zuidwest en Zuid
Webredacteur voor districtsteam West

In district West zijn alle zomercompetities (ADC, ZCT en ZaMi)
voor 2020 afgelast. De laatste dag van de WSC is verschoven
naar kort voordat het volgende seizoen gaat beginnen.
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PETANQUEKOPPELS

TECHNIEK & TACTIEK

Tekst: het bondsbureau,

“PAPA IS NÉT
IETS BETER
DAN IK”

“JE KUNT OVER ALLES
nadenken,
MAAR…HET HELPT
NATUURLIJK NIKS .”

Deze keer in Petanquekoppels vader en zoon Rick
(34) en Aaron (4) Kaandorp. Ze zijn lid bij ELZA-Boules in Beverwijk.

Zelfs heel ervaren boulers raken van de slag
wanneer ze zich te veel op hun bewegingen
concentreren. Het is een veel betere tactiek om op
het doel van je handeling te focussen: In dit geval

Met zijn vier jaar is Aaron Kaandorp een jonkie op het gebied
van de sport. En zeker in de petanquewereld is hij een
opvallende verschijning. Via een videocall met de redactie
van het Petanque magazine, vertelt Aaron samen met vader
Rick over het petanquen bij hun vereniging, ELZA-Boules in
Beverwijk.
“Ik heb mijn eigen boules en mag dan met papa op het
kinderveldje”, steekt de enthousiaste Aaron van wal. “Papa is
34 jaar en groot, dus hij is nét iets beter dan ik. Maar ik kan het
ook wel al goed. Mama kan er niks van, maar ze komt wel eens
kijken.”
Bij de familie Kaandorp wordt petanque er met de paplepel
ingegoten. Aaron is op zijn vierde al regelmatig op de banen
van ELZA-Boules te vinden. Een leeftijd waarop ook Rick
kennismaakte met petanque. “Het is echt een familiesport
voor ons. Het begon allemaal met oom Leo, die heeft
iedereen aangestoken waaronder mijn vader. En dankzij hem
ben ik weer gaan spelen. Op mijn beurt neem ik nu mijn zoon
mee en hij lijkt het erg naar zijn zin te hebben. Zolang dat het
geval is, blijft hij lekker meegaan, maar hij is vrij in zijn keuze
om te petanquen of niet.”
Voorlopig lijkt Aaron het uitstekend naar zijn zin te hebben.
“Ik heb laatst zelfs voor het eerst met echte boules gegooid.
Die waren wel heel zwaar hoor. Normaal speel ik zelf met
gekleurde boules. Het moeilijkst, maar ook leukst, vind
ik het mikken naar het butje toe.” Vader Rick vult aan:
“Echt wedstrijden spelen, zit er natuurlijk nog niet in. Het
is voornamelijk de boules tegen elkaar aangooien. Ook
de dingen om het spelen heen zijn voor Aaron nog erg
interessant. Een ijsje eten, steentjes verzamelen of bij opa
kijken hoe die boult.”
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de donnee bij het plaatsen of een kleiner deel van
de boule die je wilt gaan schieten.

Aaron en Rick Kaandorp

Op ELZA-Boules zijn Rick en vooral Aaron een jonge
verschijning. “Maar de leden vinden het wel leuk. Met een
aantal van de oudere leden heeft Aaron een goede klik. Die
vinden elkaar wel interessant. Maar over het algemeen is de
gemiddelde leeftijd van onze sporter aan de hoge kant. De
sport houdt ook het imago dat het voor ouderen is. Dat merk
je ook wel in je omgeving doordat er wat lacherig over wordt
gedaan. De aanvoer van jeugd is klein, maar we proberen het
toch voor elkaar te krijgen door bijvoorbeeld met stands op
markten nieuwe (jonge) leden te werven.”

Op de korte termijn is het vooral de bedoeling om samen leuk
te boulen, maar als Aaron wat groter is, zijn er meer opties.
“Als Aaron het petanquen leuk blijft vinden, zou het echt
leuk zijn als we een keer een toernooi met z’n drieën kunnen
spelen. Drie generaties Kaandorp op de baan, dat lijkt ons wel
wat!”

Wanneer we een bepaalde worp vaak oefenen, wordt deze
opgeslagen in een speciaal deel van het geheugen. De worp is
dan een automatisme geworden, zoals bijvoorbeeld lopen –
een handeling waar we eigenlijk ook niet bij nadenken.
In stressvolle situaties durven sporters dat automatisme
soms niet de vrije loop te laten. Ze concentreren zich dan heel
bewust op hoe ze de beweging gaan maken en waar ze aan
moeten denken – en dan gaat het mis! En het overkomt de
besten onder ons.

NICE, 18 JUNI 2018

In de finale van een zeer aansprekend toernooi tegen een
team uit Madagascar maakt de Fransman Dylan Rocher zich
op voor het cruciale schot van de match. In de eindstrijd van

videocall met de redactie

Voor wat Rocher in Nice overkwam, bestaat in het Engels een
aparte uitdrukking: Choking. Dat betekent zoveel als ‘onder
druk slechter presteren dan je eigenlijk zou kunnen’.
En…dat kan iedereen overkomen – niet alleen in de sport,
maar in alle stressvolle situaties. Iemand hoeft maar over onze
schouder mee te kijken wanneer we zitten te werken, of we
raken al van slag – en dat terwijl we toch extra ons best doen
wanneer iemand naar ons kijkt! En dat “extra je best doen”, die
extra inspanning, die is vaak funest.
Het brein slaat ingestudeerde bewegingen – of het nu gaat
om plaatsen of schieten (of lopen) – op in het zogeheten
procedurele geheugen, het deel van het geheugen dat
verantwoordelijk is voor geautomatiseerde handelingen.

AUTOMATISATIE

Wanneer we een bepaalde reeks bewegingen keer op keer
uitvoeren, verlopen die niet alleen steeds soepeler en
efficiënter, maar wordt deze ook geleidelijk opgeslagen in
een deel van het brein dat de uitvoering van bewegingen
aanstuurt – tot de handeling volledig automatisch verloopt,
zonder dat we er bewust bij nadenken. De beweging wordt
vooral aangestuurd door de kleine hersenen, we handelen op
de automatische piloot. De reden dat we zo in elkaar zitten is
dat er op die manier er voldoende mentale capaciteit over blijft
om andere dingen te doen. In een wedstrijd bijvoorbeeld om
de stand bij te houden, de tegenstander te observeren, tactiek
te bepalen,…. Máár, zulke geautomatiseerde processen kunnen
gemakkelijk verstoord raken.
Angst en sociale druk brengen in je lichaam verschillende
reacties teweeg. De hartslag wordt sneller, het zweet breekt
ons uit en onze gedachten slaan op hol. Zodra we de aandacht
op onszelf richten, denken we intenser na over de gevolgen van
ons handelen en is dat is de reden dat we extra gaan nadenken
over de worp die eraan komt.

Waarom falen zelfs ervaren boulers
regelmatig op het beslissende moment?
deze ‘horror’ partij staat het inmiddels 12-12. De ruim 1600
toeschouwers houden de adem in. Rocher gaat de cirkel in,
concentreert zich, zwaait op zijn typische manier – en… schiet
zijn eigen punt het spel uit. Verbijsterd schudt hij zijn hoofd.

HOE KON DIT GEBEUREN?
Aaron en rick tijdens de

Tekst: Joop Pols

Topboulers hebben in hun leven al zo vaak moeten schieten
voor de partij, dat ze de beweging als het ware slapend zouden
kunnen uitvoeren. Waarom falen dan zelfs deze ervaren
boulers regelmatig op het beslissende moment?

Door deze concentratie op ons eigen lichaam en de
bewegingen te richten, raken de automatisch verlopende
processen verstoord. Weliswaar is er geen letterlijke sprake van
verlamming, maar de betreffende hersenprocessen verlopen
minder vloeiend dan normaal, zodat er fouten insluipen.
In de volgende editie wil ik het hebben over focus: Waar
kunnen we het best op letten tijdens het spelen van een
boule?
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NEDERLAND WINT

DEZE ACHTTIEN KANDIDATEN
ZIJN GEKOZEN TOT
bondsraadslid

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.

De verkiezing voor de leden van de bondsraad

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.

De verkiezingscommissie heeft naar aanleiding

vond plaats in de maand februari en heeft
bepaald wie de komende drie jaren zitting
nemen in de bondsraad. In het vorige bondsblad
is de uitslag van deze verkiezing gepubliceerd.
van de publicatie enkele bezwaren ontvangen.

Door mee te spelen met één van onze kansspelen, weet je één ding zeker:
je draagt bij aan een gelukkig en gezond Nederland.

We danken bondsraadsleden die zich de
afgelopen 3 jaar hebben ingezet en zich niet
herkiesbaar hebben gesteld of niet zijn
herkozen hartelijk voor hun inzet.

Door: het bondsbureau

Deze bezwaren zagen op het toegestane maximaal aantal
bondsraadsleden afkomstig uit één bepaald district én het toegestane maximaal aantal bondsraadsleden dat lid is van één
bepaalde vereniging.
Deze bezwaren hebben ertoe geleid dat de verkiezingscommissie de uitgebrachte stemmen opnieuw heeft bekeken en
een nieuwe verkiezingsuitslag heeft vastgesteld. De nieuwe
verkiezingsuitslag zorgt voor enkele wijzigingen ten opzichte
van de oorspronkelijke verkiezingsuitslag Dat houdt in dat
de volgende achttien kandidaten definitief gekozen zijn tot
bondsraadslid (alfabetisch op voornaam gesorteerd)
Ad Wagenaars
André de Kort
Arend Nijborg
Arthur Meertens
Cees Kalis
Christian Bos
Désirée Schalk
Ed Roelofs
Frank Versluis
Henny van Schaaijk
Jur Moorlag
Peter Bonarius
Peter van Wermeskerken
Riemer Haagsma
Rien van Kinderen
Rob Hulst
Tjibbe Steneker
Willy van Kilsdonk
De statuten schrijven voor dat, op basis van het huidige aantal
aangesloten lidverenigingen, er negentien zetels beschikbaar
zijn in de bondsraad. De bondsraad heeft besloten dat de
huidige samenstelling van de bondsraad met 18 leden wordt
beschouwd als een volledige bondsraad. De werkgroep die zich
bezig houdt met de evaluatie van de bondsorganisatie komt
met een advies over de invulling van de 19e zetel.
We feliciteren de nieuwe bondsraadsleden met hun verkiezing
in de bondsraad.
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Door: het bondsbureau

MAAK KENNIS MET
DE jongste
FUNCTIONARIS

JE KUNT DE BOULESBAAS APP
GRATIS DOWNLOADEN IN DE
PETANQUE IN TIJDEN VAN CORONA

APP STORE OF PLAY STORE!

De petanquesport bestaat in de tijden van corona veel uit het
spelen op openbare baantjes. Vooral met het mooie weer van
de afgelopen tijd is het zeker geen straf om op een buitenbaan
in de buurt een potje te boulen. We willen zoveel mogelijk
mensen laten zien hoe leuk onze sport is en daarom willen we
jouw hulp inschakelen. Help jij samen mee om zoveel mogelijk
(openbare) banen in kaart te brengen? Zo maken we het voor
iedereen mogelijk om altijd een speellocatie in de buurt te
vinden. Bovendien draag je op die manier je steentje bij om de
petanquesport te promoten in Nederland.
Voor het in kaart brengen van alle banen in Nederland maken
we gebruik van de Boulesbaas app. Hierin is een kaart te vinden,
met daarin op dit moment al meer dan honderd geregistreerde
speellocaties. Help je mee door een nieuwe speellocatie te
registreren via de Boulesbaas app, controleer dan eerst even of
deze niet al te vinden is in de kaart.

REGISTREREN VAN EEN BAAN

Om een baan toe te voegen aan de Boulesbaas kaart, moet er
eerst een speellocatie worden aangemaakt. Download hiervoor de app en maak een account aan als je dit nog niet hebt
gedaan. Het registreren van een nieuwe speellocatie is heel
eenvoudig en gaat als volgt:
• Ga naar de kaart in de app door op het kaart-icoon onderin
beeld te klikken. Rechts naast het icoontje van de boule.
• Klik vervolgens op het locatie-plus icoon rechtsonder in de
kaart, kies voor ‘Speellocatie zonder QR aanmaken’ en klik
op ‘Nieuwe speellocatie aanmaken’.
• Geef de gewenste naam op van de speellocatie, vul het adres
in en geef de overige locatiegegevens op.
• Voeg een mooie foto toe van de speellocatie (optioneel) en
geef aan hoeveelbanen er op deze speellocatie te vinden
zijn.
De locatie met bijbehorende banen is nu geregistreerd en terug
te vinden in de kaart!
Nu is het tijd om een potje petanque te spelen! Check-in op de
speellocatie samen met je medespeler(s), houd jullie scores bij
met de app en word de baas van de boulesbaan!
Wil je meer weten over de Boulesbaas app of heb je een vraag
over het registreren van een baan?
Neem een kijkje op www.boulesbaas.club of stuur een e-mail
naar bazen@boulesbaas.club.
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WORD AMBASSADEUR VAN
DE PETANQUESPORT EN
BRENG ZOVEEL
MOGELIJK SPEELLOCATIES
IN KAART

Daniël is de jongste functionaris die de NJBB rijk is. Met zijn 21 jaar
is hij al vroeg actief als scheidsrechter. “Een functie die ik vervul bij
De Nijeboulers”, zegt Daniël. “Tijdens wedstrijden ondersteun ik de
Foto: Daniël in actie.

wedstrijdleider en zorg ik dat mensen een mooie dag hebben. Dat
was voor mij de drijfveer om als vrijwilliger aan de slag te gaan én ik
vind het gewoon leuk om te meten. Bovendien heeft De Nijeboulers
niet de luxe van veel gekwalificeerde scheidsrechters. Daar moesten
er wel wat van bij, waarvan ik er dus een werd.”

Vanaf 1 juli kunnen we weer binnen petanquen,
maar buiten blijven we natuurlijk ook lekker
doorspelen. In de Boulesbaas app vind je een
kaart, met daarin inmiddels al meer dan honderd
geregistreerde speellocaties. Dit is een mooi
aantal, maar we weten dat er nog veel meer
petanque banen te vinden zijn in Nederland. Help
jij mee om zoveel mogelijk speellocaties in kaart
te brengen door het baantje bij jou in de buurt aan
te melden!?

Volgens Daniël is de vraag naar vrijwilligers in de petanquewereld groot.
“Er is bij verenigingen altijd vraag naar
vrijwilligers, want er is altijd veel te
doen. Schoonmaken, klussen, promoten, wedstrijden leiden en arbitereren.
Dat laatste sprak mij het meeste aan,
vandaar dat ik dat ben gaan doen.”
Daniël studeert werktuigbouwkunde in
Zwolle, een studie waarbij regelmatig de
schuifmaat uit de kast wordt gehaald.
“Daar had ik dus al ervaring mee toen
ik als scheidsrechter aan de slag ging.
Alleen wanneer ik de schuifmaat voor
petanque gebruik, ben ik over het algemeen lekker buiten en kan ik bovendien
kijken naar de sport. Ik kan echt genieten
van hoe anderen mooie wedstrijden
spelen.”

DE TOP MISSCHIEN ALS SCHEIDSRECHTER,
NIET ALS SPELER

“Aan zelf boulen kom ik ook echt niet
tekort ondanks de vrijwilligersfunctie.
Ik doe gewoon mee aan de NPC. Maar
de echte top halen als speler? Dat zie ik
eerder als scheidsrechter gebeuren. En
dat hoeft heus niet alleen bij mijn eigen
vereniging. Het lijkt me erg leuk om ook

rechter, maar het bevalt mij goed. Het
is ook niet anders, het imago van een
wat oudere leeftijd hoort helaas bij
deze sport. Maar daar komt hopelijk wel
verandering in!”
Voor Daniël heeft zijn inzet als vrijwilliger twee positieve kanten. “Het klinkt
misschien cliché, maar het is gewoon

“Ik had al ervaring met de schuifmaat
voordat ik scheidsrechter werd”. ~Daniël Everts (21)
bij andere verenigingen te scheidsrechteren. Ze mogen me altijd bellen, er is
geen vereniging waar ik niet aan de slag
wil.”
“Het valt natuurlijk op wanneer er een
jonge vent op de baan staat als scheids-

echt leuk om te doen. Ik haal er veel
plezier uit. Maar ook het feit dat je de
vereniging ermee helpt is fijn. Het is
goed te zien dat meer mensen hun
steentje bijdragen als vrijwilliger, dat
houdt de vereniging draaiende.”
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ORGANISATORISCH NIEUWS

Door: het bondsbureau

Volg petanque
op Facebook!

EVEN VOORSTELLEN:

Henk van der Velde
Henk van der Velde is het nieuwste lid van het bondsbestuur. Om hem wat

beter te leren kennen, stelde de redactie hem een aantal vragen om zich voor
te stellen aan de leden.

VERTEL EENS IN HET KORT WIE JE BENT.

“Ik ben een 63-jarige Noorderling, die inmiddels met partner
in Amersfoort woont. Zij had twee kinderen uit een eerdere
relatie en ik ook, maar zij zijn allemaal het huis uit. Ik ben
opgegroeid in Drenthe en studeerde in Groningen aan de HTS
civiele techniek. In die tijd speelde ik bij FC Groningen en later
bij SC Veendam en in Duitsland bij SV Meppen. Toen bleek dat
ik te weinig talent had om de top te bereiken in het voetbal
en bij mijn opleiding al te veel vertraging had opgelopen, heb
ik al mijn schepen achter mij verbrand en ben ik achter mijn
toenmalige vriendin, latere vrouw en huidige ex aangegaan.
Net voordat ik in dienst moest, heb ik een zware blessure opgelopen en dat heeft ervoor gezorgd dat ik in de uitzendwereld
terecht ben gekomen.”

HOE GING DAT IN Z’N WERK DAN?

“Dankzij die blessure moest ik gaan solliciteren voor een ‘normale’ baan, maar bij het uitzendbureau vroegen ze me naar
de andere kant van de balie te komen om anderen aan werk
te helpen. Dat werk heb ik uiteindelijk vijftien jaar gedaan en
eindigde als districtsdirecteur in Den Haag, waar ik tien bureaus had. Later ben ik gaan werken voor een wervingsbureau,
waar ik negen jaar met veel plezier het vak van werving en
selectie heb geleerd. Die ervaring pas ik nu al zeventien
jaar toe bij K+V, waar ik nu mede-aandeelhouder ben.
Het plan is om die aandelen langzaam van de hand
te doen, waardoor ik over een jaar van meer vrije tijd
kan genieten.”

WAT DOET K+V?

“K+V is een interim-bureau en wervingsselectiebureau dat zich tien jaar geleden heeft verbonden
aan het NOC*NSF voor met name sport & zaken. Wij
brengen de sportwereld en zakenwereld dichter bij
elkaar. Zo geven wij gratis adviezen aan sportbonden.
Op die manier heb ik al voor vijftien sportbonden
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de werving en selectie gedaan. Denk aan bijvoorbeeld de raad
van toezicht van de KNSB, de biljartbond, de zwembond, de
dartsbond en de judobond. Dat
levert een flink netwerk op
binnen de Nederlandse
sportwereld. Wij zoeken
voor die bonden
bestuursleden en/of
voorzitters.”

HOE BEN JE BIJ DE
NJBB BETROKKEN GERAAKT?

“Nou, dus eigenlijk op
de manier zoals je bij de
vorige vraag las. Ik kwam
via K+V aan tafel met de
NJBB omdat daar
een voorzitter

werd gezocht. Dat werd Lieke Vogels. Maar ik begon ook aan mijn eigen toekomst te
denken. De mensen waarmee ik de gesprekken voerde, waren erg leuk en ook met
Lieke die ik al kende, kon ik het goed vinden. Toen bleek dat er nog plek was voor een
bestuurslid ben ik in gesprek gegaan. Ik had de afgelopen jaren vaker de mogelijkheid
bij een bond aan de slag te gaan, maar bij de NJBB had ik voor het eerst dat ik het zelf
ook wilde.”

WAT VOOR GEVOEL HEB JE BIJ DE NJBB?

Bonjour mes amis! Bij elke wedstrijd dienen
spelers te spelen vanuit een werpcirkel.
Vroeger was het toegestaan zelf een cirkel
te tekenen, met een diameter tussen de 35
en 50 cm. Tegenwoordig gebruiken we de
tastbare cirkels, zoals op de foto.
C’est pratique!
14 APRIL 2020

“Ik heb een heel sociaal gevoel binnen deze bond en de sport in het algemeen. Het
sociale element is gewoon heel belangrijk binnen petanque. De sport leent zich
perfect voor mensen die zijn grootgebracht met een andere sport, maar wellicht door

“Uitgangspunt voor verandering
is verbetering!”
fysieke ongemakken op zoek moesten naar een andere sport. Dat geldt in ieder geval
wel voor mij.
Het bestuur van de NJBB heeft me daarnaast goed opgenomen. Het zijn stuk voor
stuk leuke mensen van goede wil. Er wordt flink op details gelet, waar ik eerder meer
op hoofdlijnen wil focussen en meer wil delegeren aan de directie en werkorganisatie.
Er liggen veel mogelijkheden in het verschiet voor deze bond. Zeker gezien het feit
dat jeu de boulesbars zo populair zijn. Jeu de boules zou een groeiende sport moeten
zijn, terwijl we momenteel ledenvermindering constateren.”

Het nieuws dat het EK Petanque van 2022
in Den Bosch wordt georganiseerd is ook
opgepikt door Dtv Nieuws - Den Bosch. Het
is het eerste item van het DTV Nieuws dat je
kunt bekijken door op de link ... >
11 JUNI 2020

IS DAT EEN VAN JE SPEERPUNTEN ALS BESTUURSLID?

“Ja, dat is het inderdaad. Ik ben als algemeen lid onderdeel van het
bestuur, maar marketing & communicatie is mijn ding. Bovendien heb ik
een groot netwerk waarvan we gebruik kunnen maken. Hoe ik het voor
me zie, is dat we als bond sponsoren gaan aantrekken meer gericht
op onze doelgroep(en). Dus bijvoorbeeld voor onze huidige oudere
sporters een zorgverzekeraar die beweging voor ouderen hoog in het
vaandel heeft. Mijn ideale beeld is; dat leden van de NJBB vervolgens
een korting krijgen bij die zorgverzekeraar. Op die manier ontstaan er
win-win situaties.”
“Mijn motto voor de komende jaren wordt in ieder geval: uitgangspunt voor verandering is verbetering!”, aldus het kersverse bestuurslid. We wensen Henk veel plezier en succes met zijn nieuwe functie.

Henk van der Velde, Foto: K + V

“Vanaf deze plaats wil ik iedereen danken
voor zijn/haar geduld en het zo goed mogelijk
omgaan met de afgekondigde maatregelen tot
nu toe. Tevens ben ik u erkentelijk dat u solidair
aan de vereniging blijft, er zijn geen opzeggingen binnen gekomen vanwege Corona. Dat
is belangrijk om straks weer sterk verder te
kunnen gaan en ... >
19 MEI 2020
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Tekst: Piet Rottier, Nel Westerweele (redactie CJBM),
Fotografie: Ed Francissen, Realisatie: Jeroen Adriaanse

VERENIGINGEN

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 PC De Gooiers.
Club Jeu de Boules Middelburg timmert flink aan de weg. In de
afgelopen twee jaar is er veel veranderd bij de club uit Zeeland.
Je leest het in deze editie van de gastredactie.

HET BOULESTERREIN

Er staat inmiddels een splinternieuw
clubhuis waarvan de basis, geheel
casco, door een aannemer is neergezet. Het grondwerk en de afwerking is
grotendeels door de leden zelf gedaan.
Een gigantisch karwei met een geweldig resultaat. Na het afronden van de
bouw heeft een groep vrijwilligers het
hele terrein een ‘facelift’ gegeven. Het
prachtige clubhuis met aangebouwde
serre, 32 goed onderhouden buitenbanen, een overdekte hal (2005) met 19
binnenbanen, biedt een accommodatie
waar we enorm trots op zijn. Op 1 okto-
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ber 2017 is het nieuwe clubhuis officieel
geopend.
Het boulesterrein is gelegen aan de
rand van het Park Toorenvliedt in
Middelburg. Als onderdeel van dat park
heeft het ook nog een stukje historische
waarde. In de Tweede Wereldoorlog
speelde Park Toorenvliedt een belangrijke rol tijdens De Slag om de Schelde
in 1944.

BESTUUR

Bestuurlijk gezien is, behalve het
veranderen van namen, de organisatie
hetzelfde gebleven. Wel een behoorlijke

groei in de ‘ToDo’ hoek, door de stijging
van het aantal leden. Daardoor is er een
toename van activiteiten zoals: toernooien, competities, rommelmarkten en
kantinebeheer.

\GROEIEND LEDENAANTAL

Een leuke bijkomstigheid van onze
vernieuwingsdrift is, dat het ledenaantal
groeit. Niet alleen voor recreatief boulen
maar ook groei in de jeugdgroep en bij
de toekomstige wedstrijdspelers in de
NPC competitie. Op dit moment is het
ledenaantal 210, in de leeftijd van 6 tot
en met 91 jaar.

RECREATIEF PETANQUE

Woensdagmiddaggroep
In het jaar dat de overdekte hal
werd geopend (2005), ontstond er
een groepje boulers, die graag op de
woensdagmiddag wilden spelen. Met
toestemming van het bestuur is dat in
gang gezet. Twee bevriende echtparen
zetten daar hun schouders onder. Deze
vier, zeer creatief, vindingrijk en vol
ideeën, gingen aan de slag. Elke week
werd een ander spelsysteem bedacht

en één keer per maand een eurotoernooi met prijzen in natura. Er werd van
alles georganiseerd: carnavalstoernooi,
Valentijnsdag, sinterklaastoernooi
enzovoort. Wat dacht je van boulen met
houten blokken en eieren als but? Grote
hilariteit en gezelligheid. Ondertussen
is er vanuit de deelnemersgroep meer
behoefte aan wedstrijdelement. Het
spelen voor de ranglijst wordt opgestart.
Er komen meer leden bij om taken te
vervullen: wedstrijdleiding, inkoop van
prijzen, bardienst, algemene organisatie.
De woensdagmiddag is een kweekvijver
voor nieuwe leden. Iedereen is welkom.
Een vijfrittenkaart voor enthousiaste
deelnemers, die daarna meestal als lid
worden ingeschreven. De zomer- en
wintercompetitie zorgt voor het wedstrijdelement met prijzen voor de winnaars. Het eurotoernooi wordt gespeeld
met roulerende spelers volgens een lijst
van de wedstrijdcommissie. Na afloop
worden altijd prijzen uitgereikt, in natura of het inleggeld waarbij wordt afgesloten met een natuurlijk gezellig samen
zijn in het clubhuis. Het aantal deelnemers in het begin lag op twintig en is

uitgegroeid tot op sommige momenten
82. Maar iedere woensdag zijn er altijd
tussen de 60 en 70 deelnemers. Het
is een vaste groep. Belangstelling voor
elkaar en gezelligheid staan voorop. In
de vakantiemaanden komen toeristen
van omliggende campings ons ‘paradijs’
bezoeken en boulen gezellig mee voor
een klein bedrag. Surprise-zondag is
een soortgelijke recreatieve organisatie,
die op de derde zondag van de maand
wordt gespeeld.

JEUGD

Ondertussen is het alweer een jaar of
zes geleden dat we de eerste jeugdleden sinds jaren konden verwelkomen.
Van de groep van rond de tien kinderen
zijn er nu nog steeds drie, actief met
petanque bezig. Zij spelen alle drie mee
met een team. Eén in het 1e team en
twee spelers in het 3e team, in de NPC.
Ze draaien lekker mee in die teams.
De anderen zijn ondertussen (tijdelijk)
gestopt door studie of bijbaantjes. We
hopen op een terugkeer als de tijd daar
weer rijp voor is. Tot ons groot genoegen hebben we ondertussen weer een

jongere groep van zes kinderen tussen
de 7 en 11 jaar bij elkaar. Die spelen
ook al Mini-Maxi toernooitjes en doen
soms mee met de volwassenen op
de woensdagmiddag. Daar leren ze
veel van. Komend jaar pakken we als
jeugdcommissie de draad weer op om
kinderen warm te maken voor petanque. Door alleen scholen van het lager
en voortgezet onderwijs uit te nodigen
voor kennismaking met de sport, kom
je er niet. De laatste jaren hebben wij
veel kinderen, vooral uit het voortgezet
onderwijs, ontvangen. Dit heeft niet het
gewenste resultaat opgeleverd. Er moet
meer gebeuren wil je ze enthousiast
maken. Dus de activiteiten aan laten
sluiten op de interesse van de jeugd zal
moeten, wil je ze warm krijgen. Hoe?
Daar zijn we ook nog niet uit, maar voor
de komende zomervakantie hopen we
daar plannen voor te hebben.

TOEKOMST

Een plan om petanque aantrekkelijk te
maken voor de leeftijd 40-60 jarigen is
in ontwikkeling. Een belangrijke groep
omdat zij de bestuurders van morgen
worden. CJBM is een gezonde club en
draait op eigen kracht dankzij de onvoorstelbare inzet van een groot aantal
vrijwilligers.

WIL JE KENNIS MAKEN MET CJBM?

Middelburg ligt in Zeeland. De afstand
naar Middelburg lijkt groter dan omgekeerd. Laat je niet misleiden. Kom
kijken. Je bent van harte welkom!
CJBM. Wij zijn er trots op!
Ook een keer in deze rubriek staan?
Neem dan contact op met de redactie.
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BOUDEWIJNS BOULETIPS

Door: Boudewijn Waijers, scheidsrechter

VRIJWILLIGER IN BEELD

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.

BOULEN TIJDENS

Corona

Hoe kunnen we onze sport in deze tijd beoefenen
en toch zoveel mogelijk de spelregels handhaven?
Voor álles en vóór alles geldt de gouden regel:
gebruik uw gezond verstand!

NOC*NSF heeft algemene adviezen gegeven, die voor alle
sporten gelden, en die regelmatig worden aangepast na
eventuele versoepelingen vanuit het kabinet. Kijk hiervoor op
de voorpagina van hun website.

PETANQUE-SPECIFIEKE ADVIEZEN

Alle toernooien en competities zijn afgelast tot 1 september.
Daarmee zijn alleen nog uw plezier, sociale contacten en eer
overgebleven van de vele goede redenen om petanque te
spelen.
Om u alvast een eindje op gang te helpen, zijn voor het
veilig spelen van petanque enkele aanvullende adviezen
opgesteld. Bij enkele adviezen wordt bewust afgeweken van de
spelregels zoals die zijn opgenomen in het Reglement voor de
Petanquesport (RPS). Dit om het beoefenen van de sport zo
veilig mogelijk te laten verlopen. a).

BOULES EN BUT

U speelt met uw eigen boules, die u van thuis hebt
meegenomen. Raap andermans boules niet op. Om verwarring
bij het oprapen te voorkomen, wordt aanbevolen uw boules
te markeren. Heeft u moeite met bukken? Zorg dan voor een
magneetje, anderen mogen u even niet helpen met oprapen
behalve als het uit hetzelfde gezinshouden is!
U speelde altijd met één but, dat door beide equipes werd
gebruikt. Dat doen we nu dus even niet meer. Voor de veiligheid
heeft iedereen zijn eigen but. U raakt andermans buts niet aan.
Als u het but uitwerpt, gebruikt u uw eigen but. Gooit u het
verkeerd uit? Raap het op en steek het weer bij u. Daarna legt
een tegenstander zijn eigen but ergens op een reglementaire
afstand.
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Tekst: het bondsbureau, foto: Angelique Wilderbeek

Angelique bedankt!
Angelique Wilderbeek is zeker

DE CIRKEL

Gebruikt u een kunststof cirkel, wijs dan één persoon aan
die deze oppakt en neerlegt, eventueel op aanwijzing van de
tegenpartij.

ANDERE MATERIALEN

Gebruik geen meetinstrumenten of tossmunten van
anderen. Iedere equipe is volgens artikel 26 verplicht zélf een
meetinstrument bij zich te hebben, deze verplichting geldt nu
dus voor iedere speler.
Als u een scorebord gebruikt, laat dan per baan één persoon de
scores bijhouden.

AFSTAND HOUDEN

Om gemakkelijker afstand te kunnen houden, spelen we met
maximaal vier personen op één baan. Het is eventueel mogelijk
om ook tripletten te spelen maar het blijft dan van belang om
de 1,5 meter afstand te houden. Het spelen van tripletten heeft
om die reden gevolgen voor de baanafmetingen.
Veel spelers hadden altijd de slechte gewoonte om, als een
speler van de tegenpartij aan het meten was, van dichtbij mee
te kijken. Dit was altijd al onnodig, maar inmiddels weten we
ook hoe onveilig het kan zijn. Houd dus óók bij het meten
afstand van elkaar. Je hoeft alleen te controleren of je opponent
niet toevallig het but of een boule beweegt, en dat kun je ook
prima van een afstandje zien. Als je twijfelt aan de uitkomst
van een meting, dan meet je gewoon zelf na, volgens artikel 26.

GEDRAGSREGELS

Beleefdheden, zoals het elkaar helpen bij het oprapen van het
butje en boules, zijn wellicht nog het lastigst af te leren omdat
dit vrij natuurlijk ontstaat. Hetzelfde geldt voor het schudden
van handen. In maart voelde dit nog heel ongemakkelijk, maar
het went ook snel.
En vergeet niet de gouden regel!
Disclaimer: Tussen het drukken van Petanque 100 en het op de
mat vallen zitten enkele weken. Het kan voorkomen dat enkele
regels inmiddels zijn aangepast en/of versoepeld.

bij Les Sabots uit Veenendaal
geen onbekende. Al tien jaar
is de 54-jarige Utrechtse als
bestuurslid wedstrijdzaken
actief vrijwilliger.

“Via een collega en een vriendin ging ik
een drankje doen bij Les Sabots en ben
er nooit meer weggegaan”.
Het drankje aan de bar was de
spreekwoordelijke trigger die Angelique
naar de andere kant van de bar deed
verplaatsen. “Mijn ouders hebben altijd
vrijwilligerswerk gedaan en mij werd
het met de paplepel ingegoten. Dan ga
je vanzelf al snel meer vrijwilligerswerk
doen. Dat begon inderdaad achter de
bar, maar dat verplaatste zich al snel
naar de wedstrijdcommissie. Toen later
de wedstrijdsecretaris wegging heb ik
die functie vervuld.”

WAAROM BEN JE VRIJWILLIGERSWERK
GAAN DOEN?

“Op de eerste plaats is het vooral de
voldoening die ik eruit haal. In verband
met reuma kwam ik jong in de AOW
en dan krijg je al snel het gevoel niet
meer nuttig te zijn. Door het doen van
vrijwilligerswerk kreeg ik al snel weer
het gevoel wel nuttig te zijn. En de
waardering die ik onder meer op de
vereniging krijg, is natuurlijk ook heel
erg fijn.”

BEN JE VEEL TIJD KWIJT AAN JE
VRIJWILLIGERSFUNCTIES?

“Aan de functies die ik vervul voor
petanque ben ik zeker niet veel tijd
kwijt. Voor het districtsteam (midden,
red.) ben ik ongeveer één uur in de week
bezig. Dat is echt heel goed te doen.
Voor de vereniging is het wel iets meer,
want daar organiseer ik bijvoorbeeld
ook toernooien. Maar daarnaast boule
ik ook nog gewoon. Het vrijwilligerswerk
kan prima tussendoor.”

WAT IS JE MEEST RECENTE FUNCTIE?

“Omdat Les Sabots ook meedoet aan
de NPC hadden we een scheidsrechter
nodig, want die was er binnen onze
vereniging nog niet. Ik voelde me direct
aangesproken en ben de opleiding gaan
volgen. Eerder had ik wel al de opleiding
tot wedstrijdleider gedaan, maar dat
is alweer zo’n vijftien jaar geleden. De
opleiding tot scheidsrechter volgde ik
vier jaar geleden.”

HEB JE NOG WEL TIJD OM ANDERE (LEUKE)
DINGEN TE DOEN?
“Ik doe nog zo veel dingen waar ik ook
heel veel voldoening uit haal. Het is
niet zo dat ik geen tijd meer over heb.
Naast vrijwilliger bij de NJBB, vervul
ik ook functies in de buurt. Zo ga ik
vaak knutselen met mensen met een
verstandelijke beperking, zwem ik
één keer per maand met een visueel
beperkte man en ben ik gastvrouw op
een safariboot, die over de Neder-Rijn
vaart. En ook mijn week heeft gewoon
maar zeven dagen. Het gaat helemaal
goed zo!”
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