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"In Petanque nummer 100 staat in ʻQuestions à 

Monsjeu de Boules’ een opsomming van erkende

meetinstrumenten. In Petanque nummer 90 

stond een artikel plus foto betreffende een nieuw 

meetinstrument. Dit instrument heeft de NJBB 

toentertijd opgevraagd en beoordeeld. 

Het instrument is inmiddels bij vele verenigingen 

en scheidsrechters bekend/in gebruik. Eén per-

soon meldde er niet mee overweg te kunnen en 

heeft het terug gestuurd. Ik vraag bij dezen dan 

ook goedkeuring voor dit instrument binnen de 

NJBB en een goedkeuring internationaal." 

- Anoniem

Er is geen officiële lijst van toegestane meetinstrumenten.
Alles mag, tenzij het specifiek verboden is, merkt de 
reglementencommissie op. Het moet echter een geschikt 
meetinstrument zijn.
Er staat in het RPS immers alleen, dat meetinstrumenten 
geschikt moeten zijn om te meten.
Het is dus niet verboden om dit ‘nieuwe’ meetinstrument te 
gebruiken. De reglementencommissie gaat dit instrument 
echter niet promoten. Dit is geen taak voor deze commissie.

OOK EEN VRAAG?
Stuur 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 reglementencom-
missie. 

Q
U

ESTIONS

A

Monsjeu de Boules is een échte petanque-kenner. Hij weet antwoord 
op al je petanquevragen. Heb je een vraag over spelregels, de organi-
satie 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,

Een magazine over sport vullen in een 
periode waarin er weinig mag worden 
gesport valt niet mee. Maar gelukkig ligt 
er nu ook weer een bomvolle petanque 
voor je neus. Of het nou over de NJBB 
scanapp, Boulesbaas of het EK 2022 
gaat, we hebben genoeg om over te 
schrijven en om naar uit te kijken. Want 
ondanks de roerige tijd, kijken we graag 
naar de toekomst. 

Met Jeu de Boulesvereniging ’t Veer 
hebben we weer een enthousiaste 
gastredactie weten te strikken! Wat 
zij te vertellen hebben lees je achterin 
deze petanque. En uiteraard heeft 
onze voorzitter ook weer een mooi stuk 
geschreven. 

Veel leesplezier!
De Redactie

Ps. Wil jouw vereniging gastredactie 
zijn in een van de aankomende edities? 
Leuk! Stuur een e-mail naar  
redactie@njbb.nl en dan maken we  
een afspraak.

Agenda
NJBB EVENEMENTEN

ZATERDAG 28 NOVEMBER 2020 
Vergadering bondsraad, 
Digitaal
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KORT NIEUWS

DOWNLOAD GRATIS VOORLICHTINGSPOSTERS 
EN INFORMATIEBORDEN
Om sportverenigingen en -aanbieders 
te helpen is er op basis van het 
sportprotocol een communicatiepakket 
ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen 
om weer veilig samen te sporten. 

De materialen worden blijvend aan-
gepast op basis van nieuwe maatregelen 
die door het kabinet bekend worden 
gemaakt.

RIA VISSER OVERLEDEN
Oud-sportpromotor van Districtsteam 
Oost Ria Visser is op 11 oktober jl. 
overleden. Ria Visser vervulde de functie 
van sportpromotor vanaf 15 januari 
2019 tot 29 juni 2020. Wij wensen 
haar nabestaanden veel sterkte met dit 
verlies. 

Het kabinet stelt zestig miljoen 

euro beschikbaar voor 

sportverenigingen die getroffen 

worden door de beperkende 

maatregelen die zijn ingesteld 

om de verspreiding van het 

COVID-19 tegen te gaan. 

Om de verspreiding van het virus tegen 
te gaan zijn de competities stilgelegd, 
sportkantines gesloten maar kan er 

STEUNPAKKET VOOR DE SPORT 
WORDT AANGEPAST EN HEROPEND

veelal wel nog in kleine groepjes 
gesport worden. Hiermee krijgen de 
sportverenigingen opnieuw een harde 
klap te verwerken die hen in de clubkas 
raakt.

Om de ontstane financiële schade van 
amateursportverenigingen te compen-
seren, wordt het steunpakket door 
het kabinet aangepast en opnieuw 
opengesteld voor de periode van 1 
oktober tot en met 31 december.

MONDKAPJES VOOR DE 
LEDEN VAN JBC NIEUWERKERK
Jeu de Boulesclub Nieuwerkerk heeft 
op zaterdag 24 oktober haar leden 
verrast door mondkapjes uit te delen. 
Dat deed de vereniging met het oog 
op de (aanstaande) verplichting van 
het dragen van een mondkapje in de 
publieke ruimte, maar vooral voor de 
gezondheid van de leden. 

Naast de leden die de 24ste aanwezig 
waren, kunnen de overige leden vanaf 
nu ook een mondkapje voorzien van het 
logo van JBC Nieuwerkerk ophalen. De 
vereniging laat op deze manier zien dat 
er nog altijd veilig kan worden gesport, 
met inachtneming van de huidige 
maatregelen. 

CORONAMONITOR
De coronamonitor van 

het Mulier Instituut, die 

binnen enkele weken wordt 

opgeleverd, wordt gebruikt 

om goed in beeld te brengen 

waar de grootste financiële 

pijnpunten voor verenigingen 

zitten.

Op basis daarvan zal het steunpakket 
voor sportverenigingen, in overleg met de 
sector, ten opzichte van de vorige tranche 
worden aangepast, zodat het geld daar 
terecht komt waar dit het hardst nodig is 
om de sportverenigingen door deze crisis 
heen te helpen. NOC*NSF is hier, op 
uitnodiging van minister Tamara van Ark, 
actief bij betrokken. Deze maatregelen 
voor de sport zijn een aanvulling op het 
algemene derde steunpakket corona, 
met daarin regelingen zoals de TVL en 
de NOW, waar de sportverenigingen net 
als bedrijven uit andere sectoren ook 
gebruik van kunnen maken.

Download het materiaal gratis bij het coronadossier op de website 

van het NOC*NSF: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
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We leven in een vreemde tijd die zeker 
een plek in de geschiedenisboeken 
krijgt, maar die we ons allen ook zullen 
heugen als onzeker, zwaar, complex 
en een beetje onwerkelijk. Het lijkt wel 
een ongelijke strijd, omdat we veel 
niet kunnen beïnvloeden en het voelt 
daardoor ook zo machteloos. Het is het 
jaar van de afstand, ingegeven door de 
anderhalvemetermaatschappij en ook 
het jaar van de verbinding. Want juist 
in moeilijke tijden leer je elkaar kennen, 
waarderen en respecteren en probeer 
je er samen het beste van te maken. 
En dan beseffen we dat we weldegelijk 
invloed hebben, dat ons eigen gedrag 
en handelen bepalend is en dat er ook 
zeker lichtpuntjes zijn.

SPORTEN
Voor de zomer hebben we onze sport 
tijdelijk kunnen oppakken en maakten 
de verenigingen het mogelijk dat er 
veilig gespeeld en getraind kon worden. 
Het goede weer heeft ervoor gezorgd 
dat op veel plaatsen in de avond lang 
buiten kon worden gespeeld. Gelukkig 
kan de petanquesport nog steeds 
binnen de (nieuw) gestelde kaders 
’coronaproof’ worden beoefend. Met 
in achtneming van de maatregelen en 
protocollen, juich ik dat van harte toe 
en zullen wij dat ook vanuit de NJBB op 
alle mogelijke manieren stimuleren en 
faciliteren. Juist in deze tijd is sporten zo 
belangrijk. 
Zelf ben ik afgelopen zomer lid geworden 
van een mooie petanquevereniging en 
ga wekelijks met veel plezier spelen. 
Ik vind de sport echt leuk om te doen 
en de sfeer op de club prettig en 
ontspannend. Het geeft mij bovendien 
beter inzicht in de praktijk en wat er 
leeft ’in het veld’. 

COVID-19-ONTWIKKELING
COVID-19 houdt ons helaas nog 
steeds in de ban en als we reëel zijn, 
zijn we er voorlopig nog niet van 
af. We realiseren ons dat we in een 
serieuze gezondheidscrisis zitten. Dat 
betekent dat we stringent de richtlijnen 
en maatregelen moeten opvolgen 
en elke dag moeten anticiperen op 
ontwikkelingen en (nieuwe) situaties. 
Met ingehouden adem bekijken we 
de persconferenties, volgen het RIVM, 
overleggen met NOC*NSF en andere 
sportbonden. Op het moment van 
schrijven, bevinden we ons in een 
’gedeeltelijke lockdown’. De horeca 
en sportkantines zijn dicht en sporten 
mag alleen nog in kleine groepjes in 
verenigingsverband. In de zomer is er 
alles aan gedaan om de NPC voor te 
bereiden. Echter bleek na de eerste 
speeldag dat de situatie in Nederland 
steeds slechter werd. Na intensief 
overleg binnen het bestuur en met 
verschillende verenigingen, werd 
besloten de NPC voor de tweede tot 
en met de zesde divisie volledig te 
annuleren en alle inschrijfgelden terug 
te betalen. 

STRATEGISCH BERAAD
Op 26 september hielden we het lang 
geplande Strategisch Beraad, welke we 
omgezet hebben van een fysieke naar 
een digitale bijeenkomst. Niet ideaal, 
maar gezien de omstandigheden wel 
de beste oplossing. In het Strategisch 
Beraad stonden twee onderwerpen op 
de agenda, namelijk: De ambities op het 
gebied van internationale wedstrijdsport 
(IWS) en de bespreking van de evaluatie 
van de bondsorganisatie. Beide 
onderwerpen waren goed voorbereid 
door werk- en klankbordgroepen 

die daarvoor verschillende sessies 
hebben gehad en grote betrokkenheid 
tonen bij onze sport en de organisatie. 
Tijdens het Strategisch Beraad zijn 
weer mooie verdere stappen gezet die 
we formeel hopen te bekrachtigen op 
de vergadering van de bondsraad in 
november.

2020 EEN BIJZONDER JAAR
Het is een bijzonder jaar, maar geen 
verloren jaar. Nieuwe bondsraadsleden 
die elkaar nog nooit in het echt ontmoet 
hebben, nieuwe bondsbestuursleden 
die geen kennis konden maken met 
verenigingsbestuurders en vele 
petanqueliefhebbers die hun geliefde 
sport niet optimaal kunnen beoefenen. 
In deze tijd ontstaan ook nieuwe 
creatieve ideeën, ontmoeten we elkaar 
anders en is meer dan ooit het belang 
van saamhorigheid en solidariteit 
bewezen. Laten we samen gezond, sterk 
en verbonden blijven zodat we in betere 
tijden de sport weer gezamenlijk een 
mooie krachtige impuls kunnen geven 
want dat hebben we hard nodig.

Lieke Vogels

VAN DE 
VOORZITTER
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ORGANISATORISCH NIEUWS

COVID-19 
update
In de 100e editie van het bondsblad is een artikel gewijd aan COVID-19 en 

de gevolgen voor de petanquesport. Op het moment van schrijven destijds, 

werden door het kabinet versoepelende maatregelen aangekondigd waardoor 

de sport petanque sinds medio mei weer voorzichtig beoefend kon worden. 

In de maanden juni en juli leek het de goede kant op te gaan maar in augustus 

begon het aantal besmettingen gestaag toe te nemen. 

INSPELEN OP MAATREGELEN TEGEN VERSPREIDING VAN 
COVID-19
De toename van het aantal besmettingen zorgde voor onze-
kerheid bij deelnemende verenigingen en spelers aan de NPC. 
Tot 31 augustus bleek het aantal terugtrekkingen gering maar 
vanaf de eerste week in september werden steeds meer teams 
teruggetrokken. Vrijwel dagelijks zijn afwegingen gemaakt of 
het verstandig was om met de NPC te starten. Dat is geen 
gemakkelijke opgave omdat de signalen erg divers waren. Bij 
aanvang van de eerste speeldag (19 september) bleek ruim 
80% van het aantal ingeschreven teams nog mee te spelen. 
De eerste speeldag, is mede vanwege het mooie weer, goed 
verlopen maar de snelle stijging van het aantal besmettingen 
baarde iedereen zorgen. 

Tot 28 september is steeds de lijn van het kabinet gevolgd. De 
sportbonden trekken hierin zoveel mogelijk samen op onder 
aanvoering van NOC*NSF. Juist in deze tijd is het van belang 
om te blijven bewegen en te voorkomen dat mensen in een  
sociaal isolement terecht komen. Het is niet voor niks dat het 
thema ‘eenzaamheid’ zo hoog op de politieke agenda staat. 
Ondanks het feit dat de contacten met de ministeries in Den 
Haag nauw zijn, is vooraf niet bekend welke exacte maatrege-
len in persconferenties worden aangekondigd. Dat bleek ook 
op 28 september. Het sluiten van de sportkantines kwam in die 
zin onverwachts omdat heel veel sportverenigingen de tot dan 
toe opgelegde maatregelen goed hadden opgevolgd. Uit de 
onderzoeken van de GGD bleek tevens dat binnen sportvereni-

Door: het bondsbureau

gingen nauwelijks ‘brandhaarden’ ontstaan. De angst zit vooral 
in het organiseren van de ‘3e helft’ en het loslaten van de regels 
als er enkele drankjes genuttigd zijn. Dat is de achterliggende 
gedachte van de maatregel om sportkantines te sluiten. 

Naast het feit dat dit een financiële klap is voor veel petanque- 
verenigingen, raakt dit ook de competitieopzet van de NPC. De 
kantine is voor veel petanquespelers bedoeld als ‘opwarmplek’ 
om tussen de partijen door even snel op te warmen voor de 
volgende partij. De maatregel die ertoe heeft geleid dat de kan-
tine niet gebruikt mocht worden, is aanleiding geweest om de 
NPC voor een periode van drie weken op te schorten en nieuwe 
maatregelen af te wachten. Uiteindelijk heeft het bonds- 
bestuur na de persconferentie van dinsdag 13 oktober besloten 
om de NPC voor de 2e t/m 6e divisie na de eerste speelronde 
definitief te beëindigen en een ‘onder voorbehoud’ te plaatsen 
bij het uitstellen van de wedstrijden in de topdivisie. 

WEINIG SPORTAANBOD
Naast het afgelasten van de NPC is sinds medio maart het  
bijna volledig georganiseerde sportaanbod voor 2020 afgelast. 
Districtscompetities, landelijke toernooien, NK’s, EK’s/WK’s en 
vele verenigingstoernooien hebben niet kunnen doorgaan. Ook 
het NK tripletten en het finaleweekend Masters dat in novem-
ber en december 2020 gehouden zou worden, is vooralsnog 
uitgesteld tot begin 2021. Al met al is het voor alle petanque-
liefhebbers een uiterst teleurstellend jaar en hoopt iedereen 
snel op betere tijden. 
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LOBBY
Gebeurt er dan helemaal niks? Op de achtergrond gebeurt heel 
veel maar dat is voor velen niet of nauwelijks zichtbaar. Zoals 
eerder aangegeven trekken de sportbonden collectief op met 
NOC*NSF richting de overheid. 

In de vorige editie van het bondsblad is al kort stilgestaan bij 
de verschillende steunmaatregelen zoals de TOGS. Dat zijn  
regelingen die tot stand komen door de lobby van sportbonden 
richting NOC*NSF omdat veel verenigingen inkomsten mislo-
pen terwijl de vaste lasten wel betaald moeten worden. Dat 
geldt ook voor de maatregelen die zijn genomen door BUMA/
STEMRA en SENA om sportverenigingen tegemoet te komen 
in de licentiekosten. 

STEUNPAKKET VOOR VERENIGINGEN 
De landelijke organisatie zal zich continu blijven inzetten om 
de belangen van onze verenigingen te behartigen. Het is daarbij 
wel van belang om ook echt gebruik te maken van regelingen of 
aan te geven waar een vereniging tegenaan loopt als een rege-
ling wordt aangevraagd of niet kan worden aangevraagd. De 
TASO regeling kende een budget van 45 miljoen euro. Op de 
laatste dag bleek iets minder dan de helft van het beschikbare 
budget door sportverenigingen te zijn aangevraagd hetgeen 
ook een signaal kan afgeven richting het kabinet dat de sport 
zich financieel wel red. 

Bezoek voor meer informatie over alle regelingen 

en ondersteuningsmogelijkheden deze pagina op 

onze website:

www.njbb.nl/corona-ondersteuning/

Foto van gesloten vereniging PV Wij Liggen
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TOERNOOIEN

Als warming-up voor het EK Petanque van 2022, werd afgelopen 

zomer op de Parade in ’s-Hertogenbosch het startschot gegeven 

voor een zomer vol petanque. Naast de terrassen van de lokale 

horeca, werden vier mobiele petanquebanen aangelegd. Elke baan 

was voorzien van een QR-code van de Boulesbaas-app, waardoor 

er een echte zomerse petanquecompetitie kon plaatsvinden. Voor 

de winnaar lag er een bijpassende prijs in het verschiet: 50 Bossche 

Bollen van de Jan de Groot.

DE PARADE 
’S-HERTOGENBOSCH
in petanquesferen
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Met de aanwezigheid van afgevaardig-
den van gemeente ’s-Hertogenbosch, 
BrabantSport, More2Win, Team TOC 
en de NJBB werd het officiële startschot 
gegeven voor de voorbereidingen op 
het EK Petanque dat van 13 tot en met 
17 juli 2022 wordt georganiseerd op de 
Parade in ’s-Hertogenbosch. Bovendien 
werd deze gelegenheid gebruikt om het 
contract te tekenen tussen de NJBB en 
Team TOC.

Wethouder Huib van Olden zette net 
als de andere officiële partners van het 
evenement zijn handtekening op een 
reuze boule en waagde zelf ook een 
poging op één van de vier baantjes. Van 
Olden: “Petanque is een prachtige, toe-
gankelijke, laagdrempelige sport die van 

jong tot oud te beoefenen is. Dat past 
goed bij onze inzet om dit EK te benutten 
om inwoners uit onze wijken en van-
uit verschillende geledingen rond deze 
toegankelijke sport samen te brengen.  
Aan de voet van onze kathedraal zie ik 
in 2022 jongeren, ouderen, bedrijfs- of 
verenigingsleven, maar ook mensen met 
een beperking of eenzame inwoners  
samenkomen en elkaar ontmoeten. Hier 
mogen álle talenten – in de breedste zin 
van het woord – bij elkaar komen!” 

Voorzitter Lieke Vogels is maar wat blij 
met de aandacht die de sport nu al krijgt 
dankzij de komst van de EK Petanque 
2022 naar Nederland. “Petanque is  
helemaal hip en dit is nog maar het  
begin. We gaan er samen met alle part-

ners; ministerie van VWS, de gemeente 
’s-Hertogenbosch, BrabantSport, More-
2Win en Team TOC iets heel moois van 
maken”, aldus onze voorzitter.
Dat petanque ‘helemaal hip is’ blijkt 
ook wel uit de Boulesbaas-app die de is  
ontwikkeld. In de app kunnen scores 
worden bijgehouden en vrienden wor-
den uitgedaagd voor een potje petanque. 
Sinds de baantjes in ’s-Hertogenbosch 
duidelijk zichtbaar aanwezig waren, wer-
den in heel Brabant opeens petanque- 
banen aan de app toegevoegd. Vogels: 
“We willen als sport innovatief zijn en 
nieuwe doelgroepen aanspreken. De 
Boulesbaas-app en natuurlijk de komst 
van de EK zijn hierin enorm belangrijk.”

Tekst en beeld: het bondsbureau

In 2022 wordt voor het eerst in de historie het EK Tête-à-Tête,  

Doubletten en Mix gespeeld. Deze Europese Kampioenschappen 

Petanque (5 aparte toernooien) vinden plaats van 13 tot en met 17 

juli 2022. De organisatie van de EK is in handen van sportevene-

mentenbureau Team TOC, met steun van het ministerie van  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de gemeente ’s-Hertogen-

bosch, BrabantSport, More2Win en de Nederlandse Jeu de Boules 

Bond (NJBB).

“Petanque is een prachtige, toegankelijke, laagdrempelige sport
die van jong tot oud te beoefenen is”~ Van Olden

Primeur in 's-Hertogenbosch!

v.l.n.r.: Eric Kersten (team TOC), Huib van Olden (wethouder sport van de gemeente 
’s-Hertogenbosch), Robert van den Hoogenband (Manager evenementen BrabantSport), 
Lieke Vogels (voorzitter NJBB) en Tim van Dooren (directeur/eigenaar More2Win).

Een van de baantjes op de Parade.
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Nederland mag, zoals elk ander land, deelnemen met  
één team dat bestaat uit vier spelers, twee mannen en twee 
vrouwen. Door deze vier spelers wordt deelgenomen aan de 
volgende onderdelen:

• tête-à-tête mannen: door één van de twee mannelijke 
  spelers
• tête-à-tête vrouwen: door één van de twee vrouwelijke 
  speelsters
• doubletten mannen:  door beide mannelijke spelers
• doubletten vrouwen: door beide vrouwelijke speelsters
• mix man/vrouw: door de mannelijke en vrouwelijke
  speler/speelster die niet hebben
  deelgenomen aan het onderdeel
  tête-à-tête

APARTE KWALIFICATIE
Om te komen tot een team dat Nederland tijdens dit EK op een 
waardige manier vertegenwoordigt, wordt een zestal kwalifi-
catietoernooien georganiseerd waarbij iedere speler gelijke en 
eerlijke kansen krijgt om zich te kwalificeren voor het EK 2022. 

TOERNOOIEN

Van woensdag 13 t/m zondag 17 juli 2022 vindt 

het EK Tête-à-Tête – Doubletten – Mix plaats op 

de Parade in ’s-Hertogenbosch. Tijdens dit eve-

nement komen uit heel Europa de beste spelers 

strijden om de Europese titels. Ook Nederland zal 

als gastland deelnemen aan dit evenement.

Road to 
EK 2022 
‘S-HERTOGENBOSCH

Op deze toernooien kunnen spelers/speelsters punten verdie-
nen voor een individuele ranglijst. De beste vier dames en de 
beste vier heren van de eindranglijst worden opgenomen in 
een voorselectie. De voorselectie, bestaande uit acht personen, 
volgt vanaf januari 2022 t/m april 2022 een voorbereidings-
programma. Uiterlijk 1 mei maakt de nog nader aan te stellen 
begeleidingsstaf bekend welke vier personen namens Neder-
land het EK in ’s-Hertogenbosch spelen. Vanaf 1 mei t/m 13 juli 
gaat het 'EK Team 2022' de voorbereiding in richting het EK. 

KWALIFICATIETOERNOOIEN 
Er worden zes kwalificatietoernooien georganiseerd. Drie 
daarvan betreffen het NK Tête-à-Tête, NK Doubletten en NK 
Mix. De overige drie toernooien betreffen aparte doubletten 
toernooien die door de Commissie Wedstrijdsport Nationaal 
(CWN) worden georganiseerd. Om in aanmerking te komen 
voor een plaats op de eindranglijst, moet een speler aan een 
minimum aantal toernooien hebben deelgenomen. Noteer 
daarom alvast de data hiernaast in je agenda.
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Noteer in je agenda!
Data en locaties 2021

Datum Toernooi Locatie

Zaterdag 13 en zondag 14 maart Kwalificatietoernooi Karro-Deux (Deventer)
 ’t Zwijntje (Apeldoorn) dient als eventuele extra locatie op de zaterdag

Zaterdag 17 en zondag 18 april NK Doubletten PC Oisterwijk 

Zaterdag 10 en zondag 11 juli NK Mix De Bouledozers (Zwaag)

Zaterdag 24 en zondag 25 juli Kwalificatietoernooi JBC Zoetermeer 
 JBC Nieuwerkerk (Nieuwerkerk aan den IJssel) dient als eventuele extra locatie op de zaterdag

Zondag 15 augustus NK Tête-à-tête De Gooiers (Loosdrecht)

Zaterdag 9 en zondag 10 oktober Kwalificatietoernooi CdP Heerlen
 Littie of Littienie (Helmond) dient als eventuele extra locatie op de zaterdag

18 december 2021  Extra datum
 Als er onvoldoende geplande toernooien kunnen plaatsvinden, wordt op deze datum een 
	 kwalificatietoernooi	georganiseerd.

COVID-19

De zes kwalificatietoernooien zijn van groot  

belang om te bepalen welke vier spelers  

uiteindelijk namens Nederland deel gaan nemen 

aan het EK in ’s-Hertogenbosch. Op dit moment 

zijn er helaas nog veel onzekerheden. Er wordt 

hard gewerkt aan diverse scenario’s om zoveel 

mogelijk kwalificatietoernooien veilig te stellen 

indien er beperkende maatregelen vanuit het 

kabinet worden opgelegd met betrekking tot de 

verspreiding van COVID-19. Dit kan betekenen 

dat op enig moment overwogen kan worden  

om het maximum aantal equipes te beperken, 

meerdere speellocaties te hanteren voor één 

kwalificatietoernooi of aanpassingen door te  

voeren in het wedstrijdsysteem. Het belangrijkste 

blijft dat in alle gevallen de toernooien op een 

verantwoorde en voor iedereen veilige manier 

kunnen worden gespeeld. Informatie over deze 

verschillende scenario’s wordt voor het eind van 

dit jaar gecommuniceerd via de nieuwsbrief en 

website NLpetanque.
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COMPETITIE

Noteer in je 
agenda!
NPC richtspeeldagen 
seizoen 2021/2022 
De speeldata voor de NPC  

voor het seizoen 2021-2022 zijn 

bekend. Noteer vast onder-

staande data in je agenda. We 

hopen tegen die tijd weer op de 

normale manier de competitie 

te kunnen starten en afronden.

2021: 18 september, 

2 oktober, 16 oktober, 

30 oktober, 6 november, 

20 november, 11 december 

2022: 8 januari, 22 januari, 

5 februari, 19 februari, 5 maart, 

19 maart, 9 april

Door: het bondsbureau

NPCBEËINDIGING SEIZOEN 2020-2021
Het bondsbestuur heeft op 15 oktober het besluit genomen om het NPC seizoen 
2020-2021 voor de tweede tot en met de zesde divisie per direct te beëindigen. 
De topdivisie is vooralsnog opgeschort tot januari 2021. Als de situatie het toelaat, 
wordt in januari de competitie in de topdivisie hervat om tot een kampioen te  
komen, die wordt ingeschreven voor de EuroCup. 

WIJZIGINGEN VOOR SEIZOEN 2020-2021
Voor het nieuwe seizoen 2020-2021 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het 
reglement. Deze wijzigingen hebben onder andere te maken met alcoholgebruik in 
alle divisies en de mogelijkheid tot wisselen in de topdivisie.

GEEN ALCOHOLGEBRUIK TIJDENS NPC SPEELDAG
In het Toernooireglement Petanque (TRP) staan gedragsregels die gelden tijdens 
toernooien, kampioenschappen én de NPC. Zo is het niet toegestaan om onder 
invloed van drugs of alcohol te zijn of tijdens het toernooi drugs te gebruiken. Ook 
wordt van iedereen verwacht dat zij eerlijk, sportief en respectvol spelen. Deze 
gedragsregels zorgen er voor dat de sport petanque door iedereen op een veilige en 
fijne manier kan worden beoefend. Enkele gedragsregels gelden specifiek op speel-
dagen van de NPC, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van alcohol.

Voorheen was het zo dat alcoholgebruik tussen de partijen door verboden was in de 
top-, 2e en 3e divisie van de NPC. Bij een serieuze beoefening van de sport petanque 
past het niet om gedurende de speeldag (tussen de partijen) van een competitie 
alcohol te nuttigen. Dit geldt voor alle niveaus. Daarom is artikel 32.2 van het TRP zo 
aangepast dat dit verbod geldt in alle divisies. De nieuwe tekst luidt:

“Het is spelers, coaches en andere deelnemers verboden tijdens het spelen van 
een partij te roken of alcoholische drank te nuttigen. Voor spelers in de NPC en 
deelnemers aan nationale toernooien geldt een alcoholverbod van het begin 
van de speeldag tot en met de laatste partij van hun equipe.”

Met deze wijziging wordt benadrukt dat petanque op alle niveaus als sport wordt 
beoefend, iets waar alcoholgebruik niet mee te combineren is. In de gevallen dat er 
een drankje wordt genuttigd op de vereniging, is het belangrijk dat er goed wordt 
omgegaan met alcohol en sport. Meer hierover, bijvoorbeeld over het verantwoord 
schenken, is te vinden op https://nocnsf.nl/alcohol-en-sport.

WISSELEN IN DE TOPDIVISIE
In de topdivisie is tijdens het vorige NPC seizoen (2019-2020) een pilot gedraaid 
waarbij het mogelijk was om tijdens een speelronde te wisselen. Na evaluatie van 
de pilot is besloten om het wisselen definitief in te voeren in de topdivisie. In artikel 
8.2 van het NPC reglement staat welke regels hierbij gelden. Zo wordt bijvoorbeeld 
aangegeven wanneer iemand mag worden gewisseld en wat er gebeurt als er een 
fout wordt gemaakt bij het wisselen.

Naast de wijzigingen met betrekking tot het alcoholgebruik en de wisselmogelijk- 
heden zijn er meer (kleine) wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn te vinden 
op www.nlpetanque.nl bij het nieuwsbericht van 8 september of in het NPC  
reglement zelf. 

NATIONALE 
PETANQUE 
COMPETITIE

Jeu de Boulesweek 2021
Georganiseerde week vol gezelligheid waarin het 
jeu de boulen centraal staat.

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.

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

DE HOOFDPRIJS:
Gratis kampeervakantie van 2 weken 
voor 2 personen!

MEER INFORMATIE:
Jon van Rossum (06-21893386)
of via de site:
www.campinglescharmilles.eu 
(onder het kopje ‘Arrangementen’ 
in het menu ‘Kamperen of Huren’).

VAN 22 T/M 29 MEI 2021
Tarief: vanaf

per koppel, per week
€575,-

WAT KUNT U 
VERWACHTEN?

Arrangement op 
basis van 
volpension 
(ontbijt, lunch en diner inclusief)

6 Jeu de boules-
toernooien

Een leuk uitstapje 
in de omgeving

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

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. 
Van begin mei tot eind juni en vanaf eind augustus 
tot eind september worden wekelijks in een 
ongedwongen en gezellige sfeer diverse activiteiten 
georganiseerd zoals jeu de boules en wandelen. De 
camping is in 2021 geopend van 1 mei tot 2 oktober.

Twee jaar geleden stuurde onze zoon een mailtje door over de Jeu de 
Boulesweek in de Ardèche. Het leek hem meer iets voor ons dan voor zijn 
gezin met jonge kinderen alhoewel zij het jaar daarvoor er een geweldige 
kampeervakantie hadden! Een zeer vriendelijk geprijsd programma deed 
ons besluiten daar eens te gaan kijken! We werden warm ontvangen door 
de eigenaren Maaike en Martin. Buiten de Jeu de Bouleswedstrijden was 
er ruimte voor het verkennen van de omgeving, wandelen, aquarellen of 
gewoon lekker relaxen. Vanaf de camping is er een prachtig uitzicht over 
het dal. De maaltijden waren uitstekend verzorgd.

Dit alles is reden genoeg voor ons om ook in 2021 deel te nemen aan de 
Jeu de Boulesweek om de daar gemaakte vrienden weer op te zoeken.

Hans en Franca Olsthoorn, Pétanque MIDI Delft
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DÉ NIEUWSTE 
APPLICATIE 
VAN DE NJBB  
VOOR HET BEWAREN VAN DE 
DIGITALE LICENTIE EN CONTROLE OP 
SPEELGERECHTIGHEID

Vanaf januari 2020 beschikken alle leden over 

een digitale licentie met een Quick Response 

(QR) code. De QR code is de streepjescode op de 

digitale licentie. Via deze QR code kan de speel-

gerechtigheid van spelers worden gecontroleerd. 

Over de controle volgt later in dit artikel meer. 

Hoe de digitale licentie te verkrijgen is, verschilt per vereniging. 
De ene vereniging heeft de instructies naar de leden gestuurd 
voor het downloaden van de digitale licentie. Andere vereni-
gingen hebben de digitale licentie per e-mail gestuurd naar de 
leden of de digitale licentie (op creditcardformaat) geprint voor 
hun leden.

Om verenigingen, spelers en organisatoren van toernooien nog 
beter te ondersteunen, is er een applicatie (app) ontwikkeld 
waarmee de licentie kan worden gecontroleerd. In samen-
werking met AllUnited is de NJBB Scanapp ontwikkeld. Door  
middel van deze app kunnen gediplomeerde wedstrijdleiders 
en scheidsrechters de digitale licentie op geldigheid contro-
leren. De scheidsrechters krijgen toegang omdat zij tijdens de 
NPC wedstrijden de rol van wedstrijdleider op zich nemen.

De speelgerechtigdheid wordt gecontroleerd door de QR code 
op de licentie te scannen. Met een geldige licentie zijn spelers 
speelgerechtigd en kunnen zij deelnemen aan toernooien, 
kampioenschappen en competities. 
De gekwalificeerde scheidsrechters en wedstrijdleiders hebben 
een e-mail ontvangen met verdere instructies voor het down-
loaden en gebruik van de app om digitale licenties te controleren. 
De e-mail is tevens gestuurd naar het secretariaat van de  
vereniging met het verzoek de functionarissen van de vereni-
ging te informeren. Wanneer je geen e-mail hebt ontvangen, 
kun je contact opnemen met de vereniging.

Door: het bondsbureau

MEER DAN ALLEEN SCANNEN
Via de NJBB scanapp kan de QR code snel en makkelijk worden 
opgevraagd. Bij het scannen van de QR code wordt de speelge-
rechtigheid gecontroleerd. Aan de rechterkant is een voorbeeld 
te vinden van deze QR code (afb. 1). Daarnaast heeft de app 
enkele andere functionaliteiten. Alle nieuwsberichten op de 
website en social media kunnen via de app worden bekeken 
(afb. 2). Het is tevens mogelijk om pushmeldingen in te stellen 
om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes. 

PERSOONSGEGEVENS WIJZIGEN 
Wanneer persoonsgegevens op de digitale licentie of in de app 
foutief zijn vermeld, dan kan dat worden doorgegeven aan de 
ledenadministrateur van de vereniging. Alleen de ledenadmi-
nistrateur van de verenging kan de wijziging doorvoeren. Deze 
wijziging kan niet worden doorgevoerd door het bondsbureau. 
Een systeemfout (bug) of technisch probleem dat wordt  
gemeld via de app komt rechtstreeks bij het bondsbureau  
terecht. Het bondsbureau zal hier dan verder actie op onder-
nemen. Het is niet de bedoeling om deze meldingen te gebrui-
ken met het verzoek om persoonsgegevens te wijzigen. 

Samen met AllUnited wordt de app regelmatig van nieuwe  
updates voorzien. Zo is in de nieuwe versie van de app de mel-
ding met betrekking tot de profielfoto opgelost. In de eerdere 
testversies was het niet mogelijk om de profielfoto zonder  
problemen aan te passen. Dit is nu opgelost.

ORGANISATORISCH NIEUWS
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DOWNLOAD
DE GRATIS 
SCANAPP
IN DE APP STORE OF PLAY STORE!

December mutatiemaand
In de maand december hebben ledenadministrateurs de tijd om 

alle mutaties voor het nieuwe jaar door te voeren. Nieuwe leden die 

in de maand december worden aangemeld, worden voor het eerst 

gefactureerd in januari 2021. 

Het is daarnaast van belang om leden die hebben opgezegd voor  

1 januari af te melden. Begin januari ontvangt de vereniging de  

factuur voor de bondsbijdrage en zijn de digitale licentiepassen 

online beschikbaar.

Afb. 1

Afb. 2

ALTIJD JE 
DIGITALE 
LICENTIE 
BIJ DE 
HAND

SNEL DE 
SPEELGERECHTIGHEID 
CONTROLEREN
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HOE HOUD JE IN DEZE TIJD 
EEN ALGEMENE 
ledenvergadering?
Voor sommige verenigingen staat binnenkort de algemene ledenvergadering 

(ALV) op het programma, of deze is al achter de rug. Een speciale spoedwet 

maakt het mogelijk om in deze omstandigheden een digitale ALV te beleggen 

waardoor bepaalde besluiten alsnog doorgang kunnen vinden.

Vanwege COVID-19 kunnen veel verenigingen geen fysieke ALV 
houden. De statuten van een vereniging kunnen nu al bepalen 
dat leden tijdens de ALV elektronisch kunnen stemmen. Het 
was echter nog niet mogelijk de gehele ALV volledig digitaal 
(dus bijvoorbeeld via videoverbinding) te laten plaatsvinden. 
De spoedwet maakt dat wel mogelijk.

DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op grond van de COVID-19-wet kan het bestuur van de ver-
eniging bepalen dat de ALV volledig digitaal gaat plaatsvinden 
en dat door de leden ook digitaal moet worden gestemd. Het 
maakt dus niet uit wat de statuten hierover bepalen. Hierbij 
moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• De ALV is digitaal voor de leden te volgen (bijvoorbeeld met 
een livestream via audio of video).

• De leden hebben tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ALV 
de mogelijkheid gekregen om schriftelijk of elektronisch 
vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda 
staan. Het bestuur mag deze termijn ook verkorten.

• De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden 
beantwoord en de antwoorden moeten beschikbaar zijn 
voor de leden, bijvoorbeeld via de website of een e-mail. 
Dit zodat de leden de antwoorden op de vragen kunnen 
betrekken bij het uitoefenen van het stemrecht.

• Tijdens de ALV moeten vragen van leden zo goed mogelijk 
worden beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

DE COVID-19-WET
De COVID-19-wet is in werking getreden op 24 april 2020. De 
wet zou in eerste instantie op 1 september vervallen maar de 
wet kan telkens met twee maanden worden verlengd zolang  
COVID-19 aanhoudt. 

HANDREIKING DIGITALE ALV 
Het bondsbureau heeft een handreiking digitale ALV opge-
steld. Deze handreiking is te is te vinden op de website van de 
NJBB op de Corona-ondersteuningspagina. In de handreiking 
is ook een overzicht opgenomen van online stemtools. Voor 
kleinere verenigingen met minder dan 50 leden kan een ALV 
ook georganiseerd worden via Microsoft Teams of Zoom. Voor 
meer informatie kan contact op worden genomen met het 
bondsbureau.

ORGANISATORISCH NIEUWS Door: het bondsbureau
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"JE GAAT HET PAS 
ZIEN ALS JE HET 
snapt"

Ik ga beginnen met het schot omdat we dat in de regel het 
moeilijkst vinden. Net als bij vele andere facetten van het 
spel benaderen we deze motorische vaardigheid precies van 
de verkeerde kant. We kijken teveel naar de vorm – naar de 
manier waarop we schieten en we vergeten waar het eigenlijk 
echt om gaat: het gaat om het mikken op het doel.

Vraag een willekeurige tireur waar hij nou precies naar kijkt 
tijdens het schieten en je krijgt een vaag antwoord zoals: “Ja, 
iets voor die boule natuurlijk”. We zijn namelijk niet opgeleid in 
het mikken. We zijn opgeleid om iets te kunnen zeggen over de 

manier waaróp we schieten, over de beweging. Onze focus ligt 
tijdens het schieten intern. Bij de vorm. De techniek is heiliger 
dan het doel. Dat is ook de reden dat wij het schieten over de 
grond veroordelen. Dat is lelijk. Die beweging ziet er niet uit!

Wat is eigenlijk het doel van tireren? Is de vorm het doel 
geworden? Dat zou je haast wel gaan denken wanneer een 
speler die een slechte dag heeft, alleen nog maar op zijn 
techniek gericht is. Wat is het doel? Gaat het alleen maar om 
raak of mis? Ik denk het niet. We schieten nog steeds meer mis 
dan raak, dus we zullen nog gerichter moeten kaderen waar we 
eigenlijk op mikken. Boulen is immers geen jurysport waar we 
een cijfer krijgen voor de uitvoering van het schot. 

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. 

We trainen niet goed! Ik ga je uitdagen om het 

anders te gaan doen. Anders naar petanque te 

kijken en kritisch te zijn op alle zaken die jij tot nu 

toe als waarheid hebt aangenomen. 

Kijk eens kritisch naar jezelf. Waar ben jij op gericht tijdens het 
trainen? Op de vorm of op het resultaat. Waar focus jij precies 
op tijdens je schot? Op je beweging (interne focus) of op je doel 
(externe focus). Een externe focus heeft een doel dat zo ver 
mogelijk buiten je lichaam ligt. De boule of soms zelfs het but.
De manier waarop je schiet kan veel beter. Het focussen op je 
doel is veel succesvoller. Daarbij kunnen we een aantal kritische 
succesfactoren aantekenen: de richting, de balbaan en de 
afstand. Dit zijn namelijk de punten waar schutters hun falen 
altijd aan toe schrijven; “Ik zat niet recht, tekort of te strak”. 
De balbaan en de afstand leer je vanzelf wanneer je veel traint. 
Maar…je moet je veel meer leren focussen op de richting van 
het schot. 

Hoe krijg je het voor elkaar om je veel meer op je doel te gaan 
richten? Door tijdens het trainen een steentje of een ander 
klein ding op je boule te leggen. Opdracht: “schiet het steentje 
maar van de boule af”. Maak een denkbeeldige baan vanaf 
jouw lichaam naar het steentje. Probeer te raken maar focus 
je op de richting. 

Doe dit van een kleinere naar een grotere afstand. Van een 
groter naar een kleiner steentje en uiteindelijk naar een 
glimmer of een striage op de boule zelf. Je zult op die manier 
gaan merken dat je steeds meer van de boule gaat zien.

Van weinig naar meer weerstand. Van een kale naar een 
verscholen boule. Wat is het gevolg van deze manier van 
trainen:
• Je bent altijd wedstrijdsituatief gefocust tijdens het schieten;
• Je bent minder bezig met missers. Missen is niet erg, mits 

maar in de goede richting wordt geschoten;
• Je bent minder bezig met je vorm (techniek). De techniek 

staat nu in dienst van het resultaat en zal zich onbewust 
aanpassen; 

• Je zult jezelf bij een mindere dag blijven focussen op de 
richting;

• Je zult verschrikkelijk zuiverder gaan schieten!

In het volgende nummer kijken we hoe je veel beter leert plaatsen.

TECHNIEK & TACTIEK

Het gaat om het mikken op het doel!

Tekst: Joop Pols
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Nationaal Preventieakkoord
Een belangrijke stap naar een gezonder Nederland

Het Nationaal Preventieakkoord bevat afspraken over de aanpak van roken, overgewicht en 
problematisch alcoholgebruik. Het is ondertekend door patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en de Rijksoverheid.

Roken
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Overgewicht Problematisch alcoholgebruik

Elke week raken in Nederland 
honderden jongeren verslaafd aan 

roken

.. En dat is niet het enige

Bijna de helft van alle Nederlanders 
> 20 jaar heeft overgewicht en daarvan 

is 13,7% obees

8,8% van de Nederlanders drinkt overmatig: 
meer dan 14 glazen voor vrouwen en 21 voor 

mannen per week. 8,5% drinkt zwaar

Een rookvrije 
generatie

Minder obesitas  en 
minder overgewicht

Minder overmatig en 
zwaar alcoholgebruik

Jongeren onder de 
18 drinken niet

Maximaal 5% van de volwassenen 
drinkt overmatig en maximaal 5% 
van de volwassenen drinkt zwaar

48,7%

38%

13,5%

9,1%

9% van de zwangere vrouwen rookt
tijdens de zwangerschap
Bijna 1 op 4 volwassenen boven 
de 18 jaar rookt

45% van de scholieren 12-16 jaar 
heeft ooit alcohol gedronken
8,9% van de vrouwen drinkt 
tijdens zwangerschap

.. En dat is niet het enige

1 op de 8 kinderen heeft overgewicht

Als er niets verandert, is 2 op 3
volwassenen te zwaar in 2040

Meer plekken worden rookvrij

Toegankelijke en effectieve ‘stoppen
met roken-zorg’

Tabaksproducten worden duurder,
minder aantrekkelijk, minder
zichtbaar en minder beschikbaar

Beperking van prijsacties op producten 
met alcohol (maximaal 25% korting)
Meer voorlichting over de 
gezondheidsrisico’s van alcohol

Sportverenigingen maken afspraken over alcohol 
Bijvoorbeeld niet schenken tijdens jeugdwedstrijden 
en geen alcoholreclame naast het veld

Kiezen voor gezonde voeding wordt makkelijker

Onze omgeving wordt gezonder met meer 
gezonde scholen, meer JOGG-gemeenten en 
een goed sport- en beweegaanbod

Meer zorg en ondersteuning voor obese 
mensen: lokaal meer samenwerking

.. En dat is niet het enige

Het percentage 
overgewicht daalt. 

Jeugd > 20 jaar

0% van de jongeren 
en zwangere  

vrouwen rookt

En minder dan 5% van 
de Nederlanders boven 

de 18 jaar rookt
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Am
bi

tie
 in

 2
04

0

Nieuws
UIT DE DISTRICTEN

REGIONAAL NIEUWS

Waar normaal gesproken bij ʻNieuws uit de distric-

ten’ wordt geschreven over toernooien, regende 

het nu afgelastingen. In verband met COVID-19 

en de daarbij behorende maatregelen was het niet 

mogelijk om toernooien te laten doorgaan. 

Toch was er uit enkele districten wel ander nieuws 

te melden.

District Midden
De lockdown in het voorjaar was er de reden van dat ook 
in het district Midden alle activiteiten in het zomerseizoen 
werden gecanceld. Dat betekende dat de Zomer Tripletten 
Competitie en de Zomer Clubteam Competitie en Zomeravond 
Clubontmoetingen werden geschrapt. In maart kon nog 
wel de Winter Doubletten Competitie 2019-2020 worden 
afgemaakt. Ter compensatie van de uitgevallen Zomer 
Tripletten Competitie werd voor eind september een eendaags 
Districtskampioenschap Triplette op de rails gezet, maar door 
de extra verzwarende maatregelen van de Veiligheidsregio 
Utrecht en de 'code rood' voor de regio Utrecht moest deze ook 
worden afgelast. Ook de Winter Doubletten Competitie 2020-
2012 en de activiteit Captains Cup werden geschrapt. Alvorens 
deze besluiten te nemen heeft het districtsteam steeds overleg 
gehad met het bondsbureau, de veiligheidsregio en de corona-
coördinator van de betreffende gemeenten.

District Noord
Jakob Huitsing en Patrick van der Schief (van de vereniging Le 
Biberon) zijn winnaar geworden van het Districtskampioenschap 
Doubletten 2020. In de finale wonnen zij van Gerda van Linde 
(Le Biberon) en Esther Roffel (JBV Coevorden). De winnaars 
van vorig jaar (Loc van Le en Mark Norder) eindigden op de 
derde plaats. Aan het kampioenschap namen achttien equipes 
deel waaronder zes combi-equipes (leden van verschillende 
verenigingen). Het kampioenschap had plaats bij de vereniging 
La Boule au But te Sneek, die alle maatregelen had getroffen 
om de accommodatie ’coronaproof’ te laten zijn. De lockdown 
in het voorjaar was de reden van dat dit kampioenschap van 
het voorjaar werd verplaatst naar het najaar én dat de Winter 
Tripletten Competitie 2019-2020 twee speelronden voor 
het einde moest worden afgebroken. De Winter Tripletten 
Competitie 2020-2021 is uitgesteld tot 2021. Er is wel een 
aantal wijzigingen aangebracht in wedstrijdsysteem en poule-
indeling; bovendien zijn maatregelen getroffen opdat wordt 
voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan een 
activiteit als deze.

District Zuidwest
De Coupe des Capitaines voor 2020 die in oktober bij 
Cochonnetclub in Loon op Zand gepland stond, is op verzoek 
van betreffende vereniging afgelast. 
Een wijs besluit daar de meeste van de bestuursleden tot de 
risicogroep behoren. Wij respecteren dit besluit en zullen dit in 
het volgende jaar 2021 weer op de kalender zetten.

Inmiddels is de toernooikalender klaar voor het seizoen 
2021. Deze kunt u terugvinden op de website van het district 
Zuidwest, https://nlpetanque.nl/kalender/ Klik op de districts-
toernooikalender. In kolom C (District) kun je filteren op district 
en zo de toernooien per district bekijken, waaronder het district 
Zuidwest.

De winnaars van het districtskampioenschap Doubletten: Jakob Huitsing (links) 

en Patrick van der Schief. (Foto Jan Vrielink)

Heb jij ook regionaal nieuws? Lever dat dan aan 

bij je districtsteam! Zij maken een keuze uit, en 

samenstelling van, alle ontvangen berichten voor 

in dit blad.
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Nationaal Preventieakkoord
Een belangrijke stap naar een gezonder Nederland

Het Nationaal Preventieakkoord bevat afspraken over de aanpak van roken, overgewicht en 
problematisch alcoholgebruik. Het is ondertekend door patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en de Rijksoverheid.
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Overgewicht Problematisch alcoholgebruik

Elke week raken in Nederland 
honderden jongeren verslaafd aan 

roken

.. En dat is niet het enige

Bijna de helft van alle Nederlanders 
> 20 jaar heeft overgewicht en daarvan 

is 13,7% obees

8,8% van de Nederlanders drinkt overmatig: 
meer dan 14 glazen voor vrouwen en 21 voor 

mannen per week. 8,5% drinkt zwaar

Een rookvrije 
generatie

Minder obesitas  en 
minder overgewicht

Minder overmatig en 
zwaar alcoholgebruik

Jongeren onder de 
18 drinken niet

Maximaal 5% van de volwassenen 
drinkt overmatig en maximaal 5% 
van de volwassenen drinkt zwaar

48,7%

38%

13,5%

9,1%

9% van de zwangere vrouwen rookt
tijdens de zwangerschap
Bijna 1 op 4 volwassenen boven 
de 18 jaar rookt

45% van de scholieren 12-16 jaar 
heeft ooit alcohol gedronken
8,9% van de vrouwen drinkt 
tijdens zwangerschap

.. En dat is niet het enige

1 op de 8 kinderen heeft overgewicht

Als er niets verandert, is 2 op 3
volwassenen te zwaar in 2040

Meer plekken worden rookvrij

Toegankelijke en effectieve ‘stoppen
met roken-zorg’

Tabaksproducten worden duurder,
minder aantrekkelijk, minder
zichtbaar en minder beschikbaar

Beperking van prijsacties op producten 
met alcohol (maximaal 25% korting)
Meer voorlichting over de 
gezondheidsrisico’s van alcohol

Sportverenigingen maken afspraken over alcohol 
Bijvoorbeeld niet schenken tijdens jeugdwedstrijden 
en geen alcoholreclame naast het veld

Kiezen voor gezonde voeding wordt makkelijker

Onze omgeving wordt gezonder met meer 
gezonde scholen, meer JOGG-gemeenten en 
een goed sport- en beweegaanbod

Meer zorg en ondersteuning voor obese 
mensen: lokaal meer samenwerking

.. En dat is niet het enige

Het percentage 
overgewicht daalt. 

Jeugd > 20 jaar

0% van de jongeren 
en zwangere  

vrouwen rookt

En minder dan 5% van 
de Nederlanders boven 

de 18 jaar rookt

0% 5%
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RIJKSOVERHEID SLUIT NATIONAAL 
Preventieakkoord
MET MEER DAN 70 ORGANISATIES 

Door: het bondsbureauORGANISATORISCH NIEUWS

Kijk voor meer informatie op: de website van 

NOC*NSF, onder het kopje Gezonde sportomgeving

Daarnaast is het belangrijk dat mensen die sporten, dat in een 
gezonde sportomgeving kunnen doen. Sport heeft een bij-
zondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde 
leefstijl. Sporten leidt namelijk tot een toename van fitheid. Dit 
gezonde gedrag wordt extra gestimuleerd in rookvrije sportom-
gevingen waarbij bewust wordt omgegaan met alcohol.
Het thema ‘gezonde sportomgeving’ sluit aan bij het Sport-
akkoord, deelthema ‘Positieve sportcultuur’. Verenigingen en 
gemeenten kunnen dit thema samen inzetten vanuit het eigen 
lokale sportakkoord. De adviseur lokale sport is de verbinder 
in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toe-
kennen van de juiste service. 

SAMENWERKING MET SLIGRO 
Om verenigingen tegemoet te komen, is er een samenwer-
king met de Sligro. De groothandel is partner van Team:fit, 
het programma dat sportverenigingen en -accommodaties 
kosteloos begeleidt bij het introduceren van een gezonder 
aanbod. Door de Sligro worden waardebonnen beschik-
baar gesteld. Deze kunnen worden ingezet om aanpassingen 
door te voeren in het kantine-assortiment. Er is maar een 
beperkt aantal waardebonnen beschikbaar dus wees er snel 
bij. Verenigingen kunnen zich aanmelden en ontvangen bij 
aanmelding een tegoed van € 100,- voor de aanschaf van 
gezonde producten.

De rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord geslo-
ten met meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland. 
In dit akkoord zijn afspraken gemaakt met als doel de gezond-
heid van alle Nederlanders te verbeteren. Enerzijds door (nog) 
meer Nederlanders te laten sporten en bewegen. Anderzijds 
doordat deze beweging in een gezonde sportomgeving kan 
plaatsvinden.
Het akkoord gaat in op drie thema’s: roken, alcohol en voeding. 
Deze vormen samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. 

NOC*NSF heeft het akkoord ondertekend namens de sport. In 
het akkoord staan ambities en doelstellingen uitgeschreven. 
Deze doelstellingen gaan over het stimuleren van sporten en 
bewegen met betrekking tot mensen die een gezondheidsach-
terstand hebben.
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SPORTAKKOORD BIEDT 
veel kansen 
VOOR PETANQUEVERENIGINGEN

Met het Nationaal Sportakkoord 

willen gemeenten en de  

rijksoverheid samen met de 

provincies,het bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties 

de kracht van sport in Nederland 

beter benutten.

ORGANISATORISCH NIEUWS

De motorische vaardigheid van kinderen 
is afgenomen. Er zijn groepen mensen 
die nooit sporten. Sportaccommodaties 
staan vaak leeg. Niet iedereen weet zich 
respectvol te gedragen langs de lijn. En 
de sportvereniging komt onder druk te 
staan door minder leden en vrijwilligers. 
Als het aantal sporters afneemt, heeft 
dat gevolgen voor de gezondheid en 
ook voor de topsport. Het doel is ervoor 
te zorgen dat mensen blijven sporten 
door aanbieders van sport te versterken 
en sportaccommodaties aantrekkelijker 
en toegankelijker te maken.  
Doel: mensen meer laten bewegen. 

DEELAKKOORDEN EN THEMA'S  
SPORTAKKOORD
Binnen het Sportakkoord zijn zes am-
bities geformuleerd. Die zijn uitgewerkt 
in deelakkoorden: Inclusief sporten 
en bewegen, Duurzame sportinfra-
structuur, Vitale aanbieders, Positieve 
sportcultuur, Van jongs af aan vaardig in 
bewegen en Topsport die inspireert. 

INCLUSIEF SPORTEN & BEWEGEN
De ambitie is dat iedere Nederlander 
een leven lang plezier kan beleven aan 
sporten en bewegen. 

DUURZAME SPORTINFRASTRUCTUUR
Om een leven lang te kunnen sporten 
en bewegen, is een functionele, goede 
en duurzame sportinfrastructuur nodig.

VITALE SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
Om sport en bewegen voor iedereen 
toegankelijk te maken, is het van belang 
om sport toekomstbestendig te maken.

POSITIEVE SPORTCULTUUR
Sporten werkt alleen als het leuk, veilig, 
eerlijk en zorgeloos verloopt. Daar 
zorgen wij met elkaar voor. Plezier in 
sport is het fundament voor een leven 
lang sporten.

VAN JONGS AF AAN VAARDIG IN BEWEGEN
Een leven lang sporten en bewegen 
begint bij de jeugd. Kinderen bewegen 
steeds minder en de motorische vaar-
digheid gaat steeds verder achteruit.

TOPSPORT DIE INSPIREERT
Nederlandse topsportprestaties en 
topevenementen vormen inspiratie voor 
de verenigende waarde van sport.

KANSEN VOOR PETANQUEVERENIGINGEN
Op de peildatum 7 juli 2020 werd in 
344 van de 355 gemeenten gewerkt 
aan het sportakkoord. In 310 gemeen-
ten is een aanvraag gedaan voor het 
uitvoeringsbudget. In 34 gemeenten 
wordt gewerkt aan de afronding van een 
definitief sportakkoord. 
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Door: het bondsbureau

COLLECTIVITEITSREGELINGEN

De NJBB heeft, in samenwerking 
met het NOC*NSF, voor petanque 
verenigingen collectieve overeenkomsten 
afgesloten met deze rechtenorganisaties. 
Het merendeel van de verenigingen 
neemt al deel aan de collectieve regeling 
van de BUMA en SENA. 

BUMA/STEMRA
De belangen van de bedenkers van 
muziek (componisten, tekstdichters 
en muziekuitgevers) worden behartigd 
door de BUMA/STEMRA. De factuur 
van de BUMA/STEMRA ontvangt de 
vereniging rechtstreeks. De NJBB heeft 
sinds 2016 een collectieve regeling ge-
sloten met de BUMA/STEMRA. BUMA/
STEMRA verleent direct een korting op 
de licentievergoeding. Tevens wordt op 
basis van de collectieve regeling met de 
NJBB nog een maximale vergoeding van 
15% verleend. 

SENA 
De SENA regelt de rechten namens 
de muzikanten en producenten. De 
SENA houdt zich bezig met het naburig 
recht en komt op voor de belangen van 
uitvoerende artiesten en producenten 
(platenmaatschappijen), oftewel de 
makers van muziek. Als verenigingen 
muziek draaien in de accommodatie 
dan wordt hiervoor een vast tarief per 
jaar in rekening gebracht. 

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDS-
VERZEKERING (BAV)
In samenwerking met enkele andere 
sportbonden, biedt de NJBB een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
(BAV) aan. Doordat de sportbonden 
gezamenlijk optrekken, wordt gepro-
fiteerd van een collectiviteitsvoordeel. 

Inmiddels zijn ongeveer 90 petanque-
verenigingen tegen een gunstig tarief 
verzekerd.
De BAV beschermt het privévermogen 
van verenigingsbestuurders tegen het 
risico dat zij persoonlijk aansprakelijk 
worden gesteld voor financiële schade 
van derden dat wordt veroorzaakt door 
fouten, verzuimen of nalaten bij het 
uitoefenen van hun functie als vereni-
gingsbestuurder.

VIDEMA
Naast BUMA-STEMRA en SENA ontvangt
het bondsbureau geregeld vragen over 
VIDEMA. VIDEMA regelt de rechten 
namens de tv-makers (programmaont-
wikkelaars, scenarioschrijvers, regisseurs 
en hoofdrolspelers). Voor de belangrijk-
ste Nederlandse publieke en commer-
ciële zenders is een licentie benodigd. 
Het gaat dan om de zenders:
NPO1, NPO2, NPO3, NL24, RTL4, RTL5, 
RTL7, RTL8, RTLZ, SBS6, SBS9, NET5, 
Veronica, Disney XD, FOX, Nickelodeon, 
MTV, Comedy Central, Discovery 
Channel en TLC. 
VIDEMA vertegenwoordigt geen betaal-
zenders zoals Fox Sports en Ziggo Sport.
Hiervoor geldt ook een vaste jaarver-
goeding. Op dit moment zijn onder-
handelingen gaande over een nieuwe 
collectieve overeenkomst tussen 
NOC*NSF en VIDEMA. Zodra hierover 
meer bekend is, worden de verenigingen 
geïnformeerd. 

MEER INFORMATIE?
Verenigingen die meer informatie willen 
over de bovenstaande collectieve 
regelingen kunnen contact opnemen 
met het bondsbureau.

Als een sportvereniging 

muziek ten gehore brengt of 

tv-programma’s wil vertonen, 

is hiervoor toestemming en 

een licentie nodig van de des-

betreffende rechthebbenden. 

Dit is wettelijk geregeld in de 

Auteurswet (BUMA) of de Wet 

op de naburige rechten (SENA). 

Voor lidverenigingen heeft de 

NJBB al een tijdje collectiviteits-

afspraken lopen met 

BUMA-STEMRA en SENA. 
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Boulesbaas
HELPT VERENIGINGEN 
TIJDENS COVID-19
Ondanks de geldende maatregelen, is het voor-

alsnog toegestaan om op de eigen vereniging te 

boulen. Om de toeloop van de leden makkelijk te 

kunnen reguleren, is er een reserveringssysteem 

ontwikkeld dat heel gemakkelijk en bovendien 

gratis via de applicatie (app) Boulesbaas kan wor-

den gebruikt. Meld je vereniging direct aan en ga 

aan de slag! 

In dit bijzondere jaar waarin bijna alles anders loopt dan wij 
gewend zijn, biedt de Boulesbaas app andere mogelijkheden 
die wij oorspronkelijk niet hebben voorzien. Boulesbaas kan er 
bijvoorbeeld aan bijdragen dat de petanquesport binnen de 
verenigingen op een veilige manier kan worden beoefend.

RESERVERINGSSYSTEEM
Een groot deel van het sportaanbod is dit jaar afgelast als ge-
volg van de maatregelen tegen verspreiding van COVID-19. 
Competities zijn vroegtijdig beëindigd, kampioenschappen zijn 
afgelast en spelen op de club kan niet of zeer beperkt plaats-
vinden. 

Veel verenigingen zijn op zoek naar een manier om de leden 
op een veilige manier de petanquesport te kunnen laten be-
oefenen. Een manier waarbij rekening wordt gehouden met 
de beperkende maatregelen en ieders gezondheid. In deze 
zoektocht kan de Boulesbaas app een rol van betekenis spelen. 
Boulesbaas biedt namelijk een gratis reserveringssysteem aan 
waarmee een vereniging de bezetting van de accommodatie 
kan beheren. Het is voor leden mogelijk om via de Boulesbaas 

ORGANISATORISCH NIEUWS

Wij zijn heel erg benieuwd naar ervaringen met 

de Boulesbaas app. Deze kun je sturen naar 

redactie@njbb.nl. Ook vernemen wij het graag als 

je ideeën hebt hoe de app kan worden verbeterd. 
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app een baan te reserveren op een bepaald tijdstip. De vereni-
ging bepaalt op welke momenten de banen kunnen worden 
gereserveerd.

Verenigingen kunnen zich aanmelden voor het reserveringssys-
teem. Meer informatie hierover is te verkrijgen via het bonds-
bureau.

SAMEN BLIJVEN VERBETEREN EN VERNIEUWEN
Sportunity en de NJBB bekijken continu op welke punten de 
Boulesbaas app kan worden verbeterd en vernieuwd. De app 
biedt al veel mogelijkheden, maar heeft zeker nog veel meer 
potentieel. Zo wordt momenteel gewerkt aan functies waar-
door spelers via de webpagina kunnen reserveren én wordt het 
mogelijk om als vereniging de accommodatie door niet-leden 
te laten reserveren. Vooral dat laatste biedt in de toekomst 
mogelijkheden voor verenigingen om commerciëler te kunnen 
denken. 

Door: het bondsbureau

Geplande doorontwikkelingen

Met het reserveringssysteem wordt verenigingen de 

mogelijkheid geboden om eigen leden en eventueel 

ook niet-leden te voorzien in hun behoefte: trainen, vrij 

spelen of onderlinge wedstrijden spelen en daarmee 

het verenigingsleven in leven houden. Op dit moment 

kunnen leden al een baan reserveren via de Boulesbaas 

app. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan nieuwe 

functies, waardoor leden straks ook via een webpagina 

kunnen reserveren. Ook gaat het straks mogelijk zijn 

om als vereniging banen te verhuren aan niet-leden. Het  

reserveringssysteem biedt daarmee kansen voor ver-

enigingen om te werken aan een nieuw verdienmodel.

Maak als ambassadeur van de sport petanque 

nog zichtbaarder

Niet alleen staan in de Boulesbaas app alle petanque-

verenigingen van Nederland geregistreerd. Ook is het 

de bedoeling om alle openbare baantjes in het land voor 

iedereen zichtbaar en dus vindbaar, te maken. En daar 

hebben we jouw hulp bij nodig! Als je bij een petanque-

baan bij jou in de buurt staat, kan je de app openen en 

kijken of het baantje zichtbaar is. Is dat niet het geval. 

registreer hem dan gelijk! En wat is nou extra leuk? Je 

kan direct een QR-code aanvragen, waardoor iedereen 

die een potje wil spelen, gelijk kan starten! 
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VERENIGINGEN

PETANQUEVERENIGING ’T VEER BESTAAT 25 JAAR! 
Op 5 oktober 1995 zag JdB ’t Veer het daglicht, oftewel in Raams-

donksveer waren ze een petanquevereniging rijker. Onder leiding 

van Cor van der Kuijp werd ’t Veer een echte vriendenclub.

HET ALLEREERSTE BEGIN
Natuurlijk ging hier wel het een en 
ander aan vooraf, een vereniging maak 
je niet van de een op andere dag. In 
1994 kwam Erik de Braal op het idee om 
in Raamsdonksveer een jeu de boules 
clubje op te richten. Na een oproep in 
De Langstraat kwamen enkele enthou-
siastelingen bijeen en al snel was de 
club een feit. Bert van Kampen werd 
voorzitter, Koos Avontuur secretaris en 
Ferry Holleman vervulde de functie van 
penningmeester.

De eerste taak van het bestuur was om 
op zoek te gaan naar een baan. Na wat 
gelobby gaf het toenmalige gemeente- 
raadslid Charley Meyer toestemming 
om achter het gemeentehuis te gaan 
spelen. De banen liepen wel een beetje 
af, maar daar maakte niemand zich 
druk over. In een kamertje op het 
gemeentehuis, dat gebruikt mocht 
worden, werd koffie gezet. 

In 1995 werd Cor van der Kuijp de 
nieuwe voorzitter. Na inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel en statuten die 
notarieel werden vastgelegd was op 5 
oktober 1995 jeu de boulesvereniging 
‘t Veer geboren. Het bestuur bestaat 
dan verder uit de secretaris en penning-
meester van het eerste uur, aangevuld 
met Annie Blankers en Kees Emmen 

die de activiteiten voor hun rekening 
nemen. JdB ’t Veer telt dan zeventien 
leden. Nu nog op zoek naar meer en 
betere banen. Die werden, in overleg 
en met medewerking van de gemeente, 
aangelegd in de gemeentetuin. JdB ‘t 
Veer zorgt verder voor het onderhoud. 
Nu hadden we de beschikking over 

negen banen. In april 2000 wordt de 
baan officieel geopend door wethouder 
Lida Verschuren. Later worden er bij de 
baan nog enkele banken geplaatst. Cor 
van der Kuijp weet van het clubje een 
hechte vriendenclub te maken.

Als in 2002 Cor van der Kuijp komt te 
overlijden, wordt Annie Blankers tot 

nieuwe voorzitter gekozen. Het ledental 
is dan gestegen naar 48 leden. Annie 
bouwt de vriendenclub steeds verder 
uit en met Kees worden er toernooitjes 
georganiseerd met omliggende dorpen. 
Het gaat goed met de vereniging, maar 
het blijft een recreatieve vereniging. 
Kees Emmen is daar duidelijk over: 

'Petanque voor  alle leeftijden'
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'Petanque voor  alle leeftijden'

Ook een keer in deze rubriek staan? 
Neem dan contact op met de redactie.

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 Jeu de 

Boulesvereniging ’t Veer.

Tekst en beeld: Hens Kieboom (voorzitter JdB ’t Veer)

“Het was een totaal andere club, alles 
draaide om gezelligheid en we waren 
niet competitief, boulen was de bin-
dende factor van ons vriendenclubje”. 
Annie Blankers is het daar volkomen 
mee eens: ”Het was een mooie tijd, we 
hebben wat afgelachen”. In 2010 stopt 
Kees als bestuurslid, hij is dan 80 jaar; 
Annie zou nog tot 2014 als voorzitter 
aanblijven en in 2016 stopt ze helemaal 
als bestuurslid. Ze heeft er dan maar 
liefst eenentwintig jaar opzitten.

VERHUIZING EN NJBB 
Steeds vaker gaan teams naar NJBB 
promotietoernooien en enthousiasme-
ren steeds meer leden elkaar om ook 
wedstrijden te gaan spelen. In 2017 stelt 

het dan zittende bestuur met voorzitter 
Gerard Boelaars de leden voor zich 
aan te sluiten bij de NJBB, men wil een 
'echte' jeu de boulesvereniging worden. 
Dat lukt en nog datzelfde jaar komen 
de eerste wedstrijdspelers naar Raams-
donksveer om zich bij JdB ’t Veer aan te 
sluiten. 

Eind 2017 komt het bericht dat het 
buurthuis ‘De Haven’ dicht moet. Vanaf 
dat moment zit JdB ’t Veer zonder 
onderkomen; alleen nog banen, maar 
ook die zullen moeten verdwijnen.

Achteraf blijkt dat het slechte nieuws uit 
2017 een geschenk uit de hemel was. 
We hebben nu 15 banen, deels met 
verlichting en een eigen clublokaal ’t 
Veerhuis'. Samen met judovereniging 
’Nintai’ zitten we in een voormalige 
school. Dankzij het vele werk dat door 
onze vrijwilligers is verricht, beschikken 
we nu over een mooie accommodatie.

Nadat de verhuizing een feit was, kon in 
2018 het eerste NJBB toernooi worden 

georganiseerd met een mooi aantal 
deelnemers: helemaal volgeboekt. Alle 
toernooien die later werden georgani-
seerd zaten helemaal vol.

Vanaf 2018 spelen we met twee teams 
in de Zomer Club Competitie (ZCC) in 
het district Zuidwest. Helaas ging deze 

competitie, waarvoor we nu met drie 
teams hadden ingeschreven, door de 
COVID-19-perikelen in 2020 niet door. 
Onze eerste kennismaking met de NPC 
was in 2019, ook deze competitie werd 
in maart van dit jaar stopgezet in ver-
band met de maatregelen tegen verdere 
verspreiding van COVID-19. Jammer, we 
stonden op een mooie derde plaats. 
Na de eerste speeldag in het NPC-
seizoen 2020-2021 stonden we tweede. 
(Inmiddels is helaas ook het huidige 
NPC-seizoen afgebroken,red.).

Hoe gaat het met onze leden van het 
eerste uur en hoe denken zij over de 
richting die we zijn ingeslagen? Ria 
Emmen speelt niet meer gezien haar 
fysieke beperkingen, maar is er altijd 
bij “voor een bakske koffie en om wat 
te kletsen”. Annie speelt regelmatig en 
neemt aan interne toernooien deel, “als 
het maar niet teveel partijen zijn". Kees 
is met zijn negentig jaar meestal drie 
maal per week op de banen en doet nog 
heel fanatiek mee. Hij was de oudste 
deelnemer op ons NJBB Vakantietoer-
nooi van 25 juli.

JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
Onze slogan is “Petanque voor alle leef-
tijden”. Er wordt hard gewerkt om jeugd 
bij onze vereniging te krijgen. 
Ons jongste lid is twintig. We hebben 
een clinic gehad met acht basisschool-
leerlingen. Nu staan alweer een drietal 
clinics gepland voor zeven jongens en 
meisjes van 9 tot 12 jaar. Het zou mooi 
zijn als we ons jubileumjaar kunnen 
afsluiten met een jeugdafdeling. Op 
ons Vakantietoernooi was de jong-
ste deelnemer 8 jaar. Het moet toch 
mogelijk zijn om in ons district Zuidwest 
voldoende jeugd te krijgen, zodat voor 
deze allerjongsten een mooi volwaar-
dig toernooi georganiseerd kan gaan 
worden.

V.l.n.r. Kees Emmen, 
Ria Emmen en 
Annie Blankers
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Deze keer wil ik het eens niet hebben over een 

specifi eke regel, maar over regels in het algemeen. 

En over hoe mensen zich eraan houden. Wat 

vinden ze belangrijk, en wat negeren ze liever…? 

VERSCHILLENDE GROEPEN MENSEN 
Om te beginnen zijn er de mensen die zich altijd en overal strikt 
aan elke regel willen houden. Niet toevallig worden zij vaak 
scheidsrechter: voor een scheidsrechter in functie is dit een 
gewenste karaktertrek.
Daarnaast is er een grote groep clubleden: zij komen in de 
eerste plaats op de club om de sport te beoefenen, Zij vinden 
het daarnaast leuk om af en toe eens een toernooi te spelen of 
deel te nemen aan de NPC. 
Aan het andere eind van het spectrum vinden we wat ik 
gemakshalve maar even de ‘recreant’ zal noemen. Deze komt 
vooral op de club voor zijn ontspanning, waarbij de sport soms 
maar bijzaak is, en zul je zelden of nooit aan een toernooi of 
competitie zien deelnemen.

DE RECREANTEN
Laten we bij de laatste groep beginnen. Een voet die over het 
lijntje gaat, of die bij het schieten van de grond loskomt, is voor 
hen geen enkel probleem. “We spelen wel voor ons plezier”, 
toch? Maar zelfs hen zal je niet snel horen zeggen dat je bij het 
gooien van een boule niet in de cirkel hoeft te staan. Blijkbaar 
zijn niet alle regels even overbodig als andere.

DE SCHEIDSRECHTERS
Dan de eerste groep, waar ik ook mezelf toe reken. Die hecht
sterk aan de regels: we hebben ze immers niet voor niets ooit
zo bedacht. En het is wel zo handig als iedereen met dezelfde
regels speelt, anders wordt het heel lastig. Maar nu, met
Corona, wordt soms afgeweken van die regels. Uitzonderlijke 
omstandigheden, zorgen voor speciale aanpassingen.

Door: Boudewijn Waijers, scheidsrechter

HOUDEN AAN
regels 

TUSSEN DE REGELS

DE CLUBLEDEN
Maar de grootste groep ligt, zoals altijd, in het midden. Deze 
groep boulers realiseert zich dat het handig is als iedereen 
het ten minste eens is over de basisregels, zoals bijvoorbeeld 
welke partij wanneer aan de beurt is om te gooien, en hoe de 
punten geteld worden. Maar ze zijn dan weer niet zo rechtlijnig 
dat ze élke regel op ieder moment zullen handhaven. Als hun 
tegenstander met zijn teen de cirkel raakt tijdens het gooien, 
kijken ze gewoon even de andere kant op, want ze weten dat 
hun maat dit ook wel eens doet. Maar op een toernooi of in de 
competitie zijn ze wat strenger, want “dan gaat het ergens om”. 
Niks mis mee.

Regels zijn belangrijk, maar hoe streng je ze 
handhaaft hangt soms af van de situatie en het 
niveau waarop gespeeld wordt. 

Als scheidsrechter heb ik me echt moeten afleren om op 
clubavonden ook als scheidsrechter te gedragen, en mensen 
te corrigeren op fouten. Ik heb wat dit betreft een leerproces 
doorgemaakt. In de opleiding tot scheidsrechter druk ik de 
toekomstige scheidsrechters ook op het hart om duidelijk 
voor ogen te houden wanneer ze hun scheidsrechterspet op 
hebben, en wanneer niet.

Een collega-scheidsrechter en lid van de reglementencommissie 
zag ooit hoe een but tijdens het spel ver van de oorspronkelijke 
baan was terechtgekomen. Eén van de spelers stond er toen op 
dat de cirkel (geheel volgens de regels) rond het but getrokken 
zou worden en dat er van daaruit verder gespeeld zou worden. 
Maar dat betekende wel dat hiervoor enkele andere partijen 
tijdelijk stilgelegd zouden moeten worden, omdat over hun 
banen gespeeld zou worden.

De opmerking van een andere speler was wat mij betreft 
veelzeggend en terecht: “Jij hebt meer respect voor regels dan 
voor mensen”.
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VRIJWILLIGER IN BEELD Tekst: het bondsbureau, foto: Ben Kort

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. 

Ben bedankt!
Ben Kort is een naam die 

onlosmakelijk is verbonden aan 

Hattem Petanque. Als speler, 

maar ook zeker als vrijwilliger.

Sinds 1987 boult Ben, die vrijwel direct 
als vrijwilliger voor zijn vereniging werd 
gestrikt. Hij is districtscoördinator 
Oost en is daar óók coördinator 
wedstrijdzaken.

“Ik ben in 1987 lid geworden van 
Hattem Petanque. Voordien boulde 
ik wat in een zandbak, maar vond dat 
al zo leuk dat ik er iets meer werk van 
wilde maken. Nog geen vier weken 
na mijn inschrijving was de eerste 
vrijwilligersfunctie een feit. Die werd mij 
in de schoenen geschoven, zogezegd. 
De reden? Ik was destijds leraar en de 
leden zeiden toen: ‘Als je leraar bent, 
kan je ook wel dingen schrijven voor het 
clubblad.”

MAAR DAAR BLEEF HET NIET BIJ?
“Nee, zeker niet. Binnen zes maanden 
was ik ook secretaris van Hattem 
Petanque. Een functie die ik tot de 
dag van vandaag nog vervul. De 
secretaris destijds ging verhuizen 
en bracht mij zijn hele hebben en 
houden. Sindsdien was ik de secretaris. 
Er zijn perioden dat het niet altijd 
even leuk is, maar ik ben iemand die 
graag verantwoordelijkheden neemt. 
Bovendien is het heel fijn om dingen 
te kunnen organiseren voor mensen. 
Over het algemeen ben ik met heel veel 
plezier vrijwilliger.”

MAAR OOK HIER BLEEF HET WEER 
NIET BIJ…
“Klopt! Als deelnemer aan de 
zomercompetitie merkte ik destijds dat 
de wedstrijdleiding moeite had alles 
gestroomlijnd te krijgen. De computer 
was toen heel erg in opkomst en ik 
had mijn weg in Excel heel snel al 
gevonden. Dus ik ben gaan helpen met 
de wedstrijdleiding te ondersteunen. 
Iets dat mijn vrouw ook deed toen. 
En voor je het weet ben je betrokken 
bij het afdelingsbestuur en rol je het 
districtsteam in.”

DE AANWAS VALT TEGEN
“Als vrijwilliger krijg je ook de minder 
leuke kanten mee die komen kijken 
bij het organiseren van bijvoorbeeld 
competities. Mensen waarderen het 
als er iets voor ze wordt georganiseerd, 
maar vinden er ook veel van. Ik denk 
dan: ‘Kom op, sta op en help ons. We 
kunnen het ook niet alleen!’ Ik vind het 
moeilijk om de vinger op de zere plek 
te leggen. Maar buiten kijf staat dat de 
betrokkenheid bij de districtsteams en 
de landelijke organisatie moet worden 
vergroot. Samen staan we voor onze 
sport en ik ben daar ook trots op. 
Samenwerking met elkaar is en blijft zo 
belangrijk, daarin hoop ik dat iedereen 
zijn verantwoordelijkheid neemt!” 

Districtsteams Oost heeft een groot 
tekort aan vrijwilligers. Ben jij lid van 
een vereniging in district Oost en wil 
jij je steentje bijdragen, of weet jij 
iemand die wil ondersteunen? Laat 
het Ben en/of het bondsbureau dan 
weten. 
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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.
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