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"Hoe ziet het sportaanbod in 2021 eruit zoals de
verschillende NK’s, districtscompetities en het
NPC seizoen 2021-2022? Wat gaat wel/niet door?”
- Anoniem

Op het moment van schrijven verkeert Nederland nog steeds
in een lockdown inclusief een avondklok. De voortdurende
maatregelen hebben consequenties voor het sportaanbod
dat in 2021 gepland staat. Het wordt steeds lastiger om te
schuiven met data omdat er in de toernooikalender geen
ruimte is. Het schuiven met data raakt in dat geval toernooien
van verenigingen of geplande districtscompetities. Dat is niet
wenselijk omdat het met name voor verenigingen van belang
is om toernooien te organiseren zodra dat mogelijk is. Het
contact met de leden én de inkomsten die een toernooi met
zich meebrengen, worden op dit moment enorm gemist.

ERIMA is trotse Partner van de NJBB
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Om in een zo’n vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te
verschaffen voor zowel de spelers als de verenigingen, is een
stapsgewijze routekaart ontwikkeld voor de kwalificatiemomenten waaraan een internationale uitzending is gekoppeld.
De betreffende routekaart is te vinden op www.nlpetanque.
nl. In de routekaart wordt verdere uitleg gegeven over de
verschillende NK’s, de Masters 2020 & 2021, het NPC seizoen
2020-2021 (topdivisie) & 2021-2022 en over de kwalificatietoernooien Road to 2022. Per event wordt aangegeven wat de
verschillende scenario’s zijn.

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 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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Kort nieuws
Dit heeft 2021 allemaal te bieden
De Derde Helft
50 jaar NJBB
Internationale overschrijvingen
Het organiseren van een (digitale) ALV
Districtsnieuws
Petanquekoppels
Techniek / tactiek
Nieuwe rubriek: De jeugd heeft de toekomst
Grensoverschreidend gedrag
Gezonde sportomgeving
De NJBB Scanapp

Voorwoord
Beste lezer,
Voor je ligt alweer Petanque magazine
editie 102. De tijd vliegt, ondanks dat
we onze geliefde sport zo ontzettend
weinig kunnen beoefenen. Achter de
schermen wordt er gelukkig nog altijd
hard gewerkt om ook nu weer een
bomvol magazine te kunnen versturen.
En zoals je ziet is dat gelukt.
Op de cover zie je een van de
deelnemers aan onze #snowdeboules
challenge, waaraan veel mensen
hebben meegedaan toen er zo veel
sneeuw in het land lag. Inmiddels is de
sneeuw lang en breed weg en schijnt de
zon gelukkig weer. Een goede reden om
lekker weer een potje te boulen. Niet
vergeten je aan de geldende regels te
houden!
De nieuwe rubriek ‘De jeugd heeft
de toekomst’ maakt deze editie zijn
debuut. Lees hem snel op pagina 19!
Veel leesplezier gewenst!
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.

Vereniging aan het woord
Tussen de regels
Vrijwilliger in beeld: Bedankt Elly!
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KORT NIEUWS

LEDENBIJEENKOMSTEN VERPLAATST
NAAR LATER DIT JAAR
Het was de bedoeling om vanaf 4 maart
een nieuwe serie ledenbijeenkomsten
(voorheen ledenraadplegingen genaamd)
te organiseren. Vanzelfsprekend is dat
nu niet verantwoord en daarom worden
deze fysieke bijeenkomsten uitgesteld
naar het najaar. In een aantal gevallen
worden, mogelijk op de data waarop

de ledenbijeenkomst gepland was, een
bijeenkomst georganiseerd door het
districtsteam. Dit zijn bijeenkomsten
waarbij een bepaald thema aan de orde
komt en/of waarbij verenigingen met
elkaar in gesprek gaan. De nieuwe data
voor de ledenbijeenkomsten later in
2021 staan op de website: www.njbb.nl.

WIJZIGINGEN IN HET RPS
Het Reglement voor de Petanquesport
(RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021.
De wijzigingen in het RPS behelzen in
veel gevallen verplaatsing van tekst
of herformulering (met het doel een
en ander duidelijker te maken). Van
de inhoudelijke wijzigingen heeft de
reglementencommissie een overzicht
gemaakt. De wijzigingen en verdere
informatie over het RPS zijn te
raadplegen op www.nlpetanque.nl en
ook in de rubriek 'Tussen de regels'
besteedt Boudewijn Waijers er aandacht
aan.

TON ROOS ONTVANGT
GOUDEN BONDSSPELD
Tijdens de vergadering van de bondsraad
van 28 november 2020 heeft Ton Roos
afscheid genomen als secretaris van
het bondsbestuur. Als dank voor zijn
inzet de afgelopen 7,5 jaar heeft hij uit
handen van voorzitter Lieke Vogels voor
al zijn verdiensten en tomeloze inzet de
gouden bondsspeld ontvangen.

WET WBTR
Op 1 juli 2021 moeten alle
verenigingen voldoen aan
de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR). De
wet gaat over de positie en
plichten van bestuursleden en
toezichthouders.

Goede opvolging van de wet
zorgt ervoor dat onder andere de
besluitvorming binnen de vereniging
goed is omschreven en vastgelegd.
Deze nieuwe wet en het wettelijk
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RECTIFICATIE PROFIELFOTO
WIJZIGINGEN IN DE SCANAPP
vastleggen van taken, bevoegdheden,
verplichtingen en aansprakelijkheid
volgt op incidenten en wantoestanden
bij grote scholengemeenschappen &
woningcorporaties. De overheid wil met
de wet voorkomen dat wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer,
zelfverrijking, misbruik van posities
en andere ongewenste activiteiten
verenigingen en stichtingen schaden.
Samen met andere sportbonden en
ondersteund door NOC*NSF werkt de
landelijke organisatie aan heldere en
volledige informatie. Zodra die bekend
is, wordt dat gedeeld via njbb.nl en het
nieuwsbouletin.

In petanque magazine 101 stond op
pagina 14 dat in de NJBB scanapp het
probleem was opgelost met betrekking
tot het wijzigen van de profielfoto en
dat leden zelf deze kunnen wijzigen.
Die informatie is helaas onjuist. Alle
wijzigingen van persoonsgegevens
moeten worden doorgevoerd door
de ledenadministrateur van de
vereniging. Het is niet mogelijk om
een profielfoto te wijzigen gezien
dit onder de persoonsgegevens valt.
Door de leverancier van de applicatie
wordt gewerkt aan de melding over het
toevoegen van een profielfoto, om deze
melding te verwijderen.

VACATURE
DISTRICTSCOÖRDINATOR
ZUIDOOST
In november 2020 waren wij verheugd
te kunnen melden dat Jaap van Iersel
als nieuwe districtscoördinator in
district Zuidoost was aangesteld.
Vanwege moverende redenen heeft
hij zich helaas moeten terugtrekken.
Guillaume Spiering zal voorlopig, net
als daarvoor, de periode van adinterim districtscoördinator de zaken
waarnemen.

VACATURE
VERENIGINGSONDERSTEUNER
EN SPORTPROMOTOR
MIDDEN
Districtsteams Midden heeft
twee vacatures: de portefeuille
verenigingsondersteuner en de
portefeuille sportpromotor. Wie
informatie wil ontvangen over of zich
geroepen voelt om één van deze beide
functies te bekleden kan een e-mail te
sturen naar: midden@njbb.nl.

VACATURE
VERENIGINGSONDERSTEUNER
EN SPORTPROMOTOR
ZUIDWEST
Het districtsteam Zuidwest bestaat
momenteel uit drie personen. Het
team doet een oproep aan een
ieder die belangstelling heeft het
team te versterken in de functie
van verenigingsondersteuner of
sportpromotor. Wie informatie wil
ontvangen over of zich geroepen voelt
om één van deze beide functies te
bekleden of wie een persoon kent die
zou kunnen worden benaderd, kan een
e-mail te sturen naar: zuidwest@njbb.nl.

VAN DE
VOORZITTER
Tijdens de koude dagen in februari
hebben we allemaal kunnen genieten
van de ijspret. Passievolle schaatsers
stonden te springen om kilometers te
maken. Het is mooi te zien dat een grote
groep schaatsers al tientallen jaren de
schaatsbond steunt om het schaatsen
op het zeldzame natuurijs mogelijk te
maken.
Deze week kunnen wij door het prachtige
weer ook buiten onze petanquesport
weer beoefenen en kijken uit naar een
nieuw seizoen.

DE KRACHT VAN DE VERENIGING

Het verenigingsleven is uniek en heeft
zoveel in zich dat het misschien wel de
meest succesvolle samenwerking en
organisatievorm is. Een vereniging is
gebaseerd op aansluiting, broederschap,
collectiviteit, duurzaamheid, eenheid en
zo kan ik het hele alfabet afgaan.
Het afgelopen jaar is het belang en
de kracht van verenigingen duidelijk
gebleken. Vooral door saamhorigheid
en verbondenheid samen de crisis te
bestrijden. Het feit dat we onze sport
niet hebben kunnen uitoefenen, heeft
maatschappelijke en financiële gevolgen.
We zijn dankbaar dat er relatief weinig
verenigingen hun lidmaatschap hebben
opgezegd. Met hetgeen we samen
hebben opgebouwd kunnen we onze
dienstverlening in stand houden en
gezamenlijk sterker uit deze crisis komen.

(FINANCIËLE) MIDDELEN

We vormen en representeren samen
de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
De middelen uit de bondsbijdragen
zijn essentieel om diensten te verlenen,
producten te ontwikkelen, belangen van
onze sport(ers) te behartigen en de sport
te promoten. Daarnaast is de bijdrage
van NOC*NSF gebaseerd op het aantal
aangemelde leden.

Door de uitbraak van COVID-19 twijfelen
veel leden over het aanhouden van
hun lidmaatschap. Daarnaast wachten
geïnteresseerden met lid worden totdat
de crisis voorbij is.
Tegelijk nemen de geluiden toe dat
sommige verenigingen niet alle leden
aanmelden bij de landelijke organisatie.
Deze verenigingen dragen minder bij aan
de landelijke organisatie dan afgesproken
en hierdoor profiteren niet-aangemelde
verengingsleden van hetgeen de
landelijke organisatie voor geregistreerde
leden betekent en organiseert.
Het aanmelden van alle leden is een
statutaire verplichting. Als verenigingen
steeds minder leden aanmelden, dreigen
we in een neerwaartse spiraal terecht te
komen, wat zware gevolgen zal hebben.
Dit raakt de petanquesport recht in het
hart!

NJBB 50 JAAR

Over één jaar bestaat de NJBB 50 jaar.
We gaan samen op weg richting de EK
petanque 2022, waarvoor van alles
wordt georganiseerd. We willen ons als
krachtige en vitale bond presenteren.
Trots op onze sport, onze prestaties, onze
activiteiten, onze inzet en zeker ook op
onze eenheid.
Dat kan alleen wanneer we op elkaar
kunnen bouwen en vertrouwen en
solidair blijven met elkaar.
Laten we samen tot oplossingen
komen voor de hierboven geschetste
problematiek, te beginnen door er
met elkaar over in gesprek te gaan en
transparant te zijn.
Van harte en met trots ben ik de
voorzitter van zo’n sportbond!

Lieke Vogel�
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ORGANISATORISCH NIEUWS

DIT HEEFT 2021
ALLEMAAL TE
bieden!

Het jaarplan van 2021 is in de vergadering van
de bondsraad van november 2020 aangenomen.
In het jaarplan worden de belangrijkste projecten
beschreven die worden opgestart of voortgezet
in het nieuwe kalenderjaar. Onderstaand is een
samenvatting te vinden van de verschillende
projecten in 2021.
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Tekst en beeld: het bondsbureau

50-JARIG JUBILEUM EN EK 2022

Het grootste deel van 2021 staat in het teken van de voorbereidingen op het jubileumjaar. In 2022 bestaat de NJBB immers 50
jaar. Er wordt onder andere gewerkt aan een jubileumboek en
met de districtsteams worden de mogelijkheden verkend om in
ieder district een jubileumtoernooi in 2022 te organiseren. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met eventpartner Team
TOC, gemeente 's-Hertogenbosch, More2Win en Brabant Sport
om het EK Tête-à-Tête / Doubletten / Mix voor te bereiden.
Hierbij wordt sterk ingezet op diverse maatschappelijke thema’s
zoals de strijd tegen eenzaamheid en het versterken van sociale
cohesie. Daarnaast wordt hard gewerkt aan een plan om in aanloop naar het EK veel publiciteit te generen en na afloop van het
EK een aantal zaken blijvend te activeren.

LIDMAATSCHAPSVORMEN

Een ander project dat in 2021 veel prioriteit krijgt, heeft te
maken met het thema lidmaatschapsvormen. Gezien de structurele ledendaling is het belangrijk om het project flexibele
lidmaatschapsvormen eerder op te pakken dan voorheen de
bedoeling was. Het sportlandschap is in rap tempo aan het
veranderen en er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn
om extra lidmaatschapsvormen te introduceren waardoor een
lidmaatschap of een andere vorm van binding ook aantrekkelijk kan zijn voor bijvoorbeeld niet-aangesloten verenigingen,
ongebonden beoefenaars, boulesbars, omniverenigingen etc.

EVALUATIE BONDSORGANISATIE

In 2020 is een enquête uitgezet onder verenigingen en bondsraadleden met betrekking tot de evaluatie van de nieuwe
bondsorganisatie. De resultaten uit de enquête hebben geleid
tot een notitie met aanbevelingen die in de vergadering van de
bondsraad van november is vastgesteld. Met de implementatie
van deze aanbevelingen wordt in 2021 gestart.

INTERNATIONALE WEDSTRIJDSPORT

Op het gebied van internationale wedstrijdsport (IWS) zijn in
de vergadering van de bondsraad van november de ambities
voor de verschillende doelgroepen vastgesteld voor de
komende jaren. In 2021 wordt gewerkt aan de uitwerking van
het plan om invulling te geven aan deze ambities. Hierbij wordt
gekeken wat nodig is om de ambities daadwerkelijk waar te
kunnen maken.

OPLEIDINGEN

De afgelopen jaren zijn de opleidingen regionaal scheidsrechter (RSR), regionaal wedstrijdleider (RWL) en basisinstructeur
petanque (BIP) ontwikkeld. In 2021 wordt gewerkt aan een
instap-opleiding voor scheidsrechters op verenigingsniveau.
Daarnaast wordt beleid ontwikkeld met betrekking tot vormbehoud, waarbij wordt bekeken hoe opgeleide functionarissen
structureel bijgeschoold kunnen worden zodat zij hun kennis
op peil kunnen houden en zo mogelijk uitbreiden.
Er staat een druk jaar op de planning met interessante uitdagingen en mooie momenten om naar uit te kijken. Inmiddels
is de volledige bureauorganisatie ingericht op het nieuwe
digitale thuiswerken. Het nadeel is uiteraard dat je collega’s en
vrijwilligers nauwelijks nog fysiek ziet, maar het nieuwe werken
biedt ook kansen. In 2020 is het bondsbureau gestart met het
organiseren van verschillende webinars en digitale informatiesessies. Deze lijn wordt in 2021 doorgetrokken. Deze sessies
bieden de mogelijkheid vrijwilligers en bestuurders op een
relatief eenvoudige en laagdrempelige manier te informeren
over diverse lopende zaken. Dat scheelt eenieder veel tijd en
kosten.
Met zijn allen kijken we uit naar mooie toernooien, leuke
districtscompetities en mooie kampioenschappen. Er staat in
2021 veel op het programma. Of het allemaal kan doorgaan op
de manier zoals vooraf bedacht is, blijft afwachten. Dat vraagt
van iedereen nog iets meer flexibiliteit. Door de landelijke
organisatie worden continu scenario’s ontwikkeld om het
sportaanbod in 2021 te borgen. De maatregelen van de overheid zijn daarin leidend.
Om met de woorden van onze demissionaire minister-president af te sluiten: ”We moeten ons nog één keer schrap zetten
en ons uiterste best doen om een derde golf voor te blijven.”
Blijf allen gezond. Wij kijken er naar uit om jullie weer snel te
mogen ontmoeten op de prachtige petanquebanen.
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VERENIGINGEN

JOUW VERENIGING ALS
MIDDELPUNT VAN HET

sociaal-maatschappelijke

HART VAN DE GEMEENTE

Het verenigingsleven heeft een belangrijke plek in de Nederlandse samenleving. Dat weet ook het Nationaal Ouderenfonds,
dat verenigingen een belangrijke rol toedeelt in het sociale hart
van de gemeente. Door voort te borduren op de kracht van het
verenigingsleven en de verbroedering van sport, creëren we
met elkaar een oudervriendelijke sportomgeving en een sociaal
actieve leefwereld voor ouderen.

“Een uurtje bijkletsen is gezellig, zeker
als je een dagje ouder wordt.” Zo begint
de promovideo van het Nationaal
Ouderen Fonds aangaande het initiatief
'De Derde Helft'. Via dit initiatief zetten
zij zich in voor ouderen in Nederland.
“Wij geloven in de kunst van het samen
ouder worden en de kunst van het
ouder zijn. Wij stimuleren ouderen
om bewust sociaal actief te blijven. Zo
blijven ze verbonden met anderen en
kunnen van betekenis zijn. En we inspireren de maatschappij een leeftijdsvriendelijke samenleving te zijn.”

BELANGRIJKE ROL VOOR VERENIGINGEN

Om die visie te verwezenlijken zoekt
'De Derde Helft' veelvuldig contact met
verenigingen. Deze zijn namelijk van
essentieel belang in het proces om men-
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sen uit hun eenzaamheid te trekken en
te betrekken bij activiteiten. Het doel
is om zo veel mogelijk sportkantines
te gebruiken om 55-plussers elkaar te
laten ontmoeten. Dat kan zijn voor het
beoefenen van de sport waar de kantine
bij hoort, maar deze plek kan ook
gebruikt worden voor het drinken van
een kopje koffie/thee of het voeren
van een goed gesprek.
Het Nationaal ouderenfonds ondersteunt vrijwilligers van verenigingen
hierbij om dit mogelijk te maken.
Hoewel 65-plussers steeds meer sporten, omdat zij dit gewend zijn, voldoet
ruim de helft van de ouderen niet aan
de beweegrichtlijn voor senioren om
hun gezondheid te behouden. De helft
van de ouderen geeft aan dat fysieke

Tekst: het bondsbureau, beeld: Bjorn Martens

DE PETANQUEKANTINE IS DE IDEALE LOCATIE

Bij 'De Derde Helft' organiseren sportverenigingen in samenwerking met
ouderen, activiteiten in hun clubhuis,
bijvoorbeeld dansen, computerles of
yoga. De kantine van de petanquevereniging is hiervoor bij uitstek een
ideale locatie. Als het slecht weer mocht
zijn, kan er binnen van alles worden
ondernomen. Naast het eerder genoemde kopje koffie/thee en praatje, kunnen
er ook andere activiteiten ondernomen
worden zoals kaarten, sjoelen of het
spelen van een ander gezelschapsspel.
Vaak kan er binnen worden gespeeld,
maar staat de temperatuur het toe, kan
er buiten petanque gespeeld worden.

beperkingen de voornaamste reden
vormen waarom men niet tevreden
is met de mate waarin hij of zij sport.
Onderzoek door het Ouderenpanel van
het Ouderenfonds toont aan dat 32%
zelfs helemaal niet meer sport. Daarom zet het Ouderenfonds in op ’samen
bewegen’. Zo gaan ze onder andere verder
met succesvolle projecten als 'OldStars
Sport' en 'De Derde Helft'. In het Ouderenpanel is ‘Samen bewegen’ de meest
genoemde motivator om in beweging te
komen en te blijven, naast gezondheid,
onafhankelijk en zelfstandig blijven en je
fitter voelen. Daarbij laat onderzoek binnen het Ouderenpanel zien dat één op
de drie sporters zijn medesporters ook
buiten het sporten om spreekt.

Voor verenigingen snijdt het hout aan
twee kanten. De kantine van de petanquevereniging kan een plek worden waar
mensen elkaar ontmoeten, een kopje
koffie drinken en hun verhaal kwijt kunnen. Een plaats waarvan mensen weten
dat als ze er naartoe gaan, zich binnen
de kortste keren thuis voelen. Natuurlijk
gaat het in 'De Derde Helft' niet uitsluitend om petanque, maar wanneer je te
gast bent bij een petanquevereniging is
het wel duidelijk welke sport daar wordt
beoefend. Iemand die zich snel thuis en
op zijn gemak voelt op die plek is eerder
geneigd om lid te worden van je vereniging dan iemand die geen weet heeft van
het bestaan van die vereniging.

De Derde Helft
Meer informatie hierover vind je op de website
www.ouderenfonds.nl/activiteit/de-derde-helft
of neem contact op met projectleider 'De Derde Helft',
mevrouw Anne Bulsink: a.bulsink@ouderenfonds.nl.
Meld je je als vereniging aan voor dit initiatief, dan
ben je op hun kaart van Nederland direct terug te
vinden als deelnemende vereniging.
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OPROEP

Door: het bondsbureau

NK Tripletten van 1979 op het Museumplein in Amsterdam.

Gezocht!
MOOIE FOTO'S
EN/OF
ANEKDOTES
50 JAAR NJBB
10

Bron: Collectie Jac Verheul

Op 1 september 2022 bestaat de Nederlandse Jeu de Boules
Bond (NJBB) precies 50 jaar. In die halve eeuw zijn er veel
hoogtepunten geweest. Zo is ooit het NK Tripletten op het
Museumplein in Amsterdam georganiseerd.
Over de afgelopen 50 jaar wordt een mooi jubileumboek
gemaakt door een zorgvuldig samengestelde redactie.
Heb jij nog mooie foto’s en/of anekdotes die misschien wel in
dit boek thuishoren? Stuur ze dan naar redactie@njbb.nl en
wie weet zie je jouw foto en/of verhaal volgend jaar terug in
het unieke jubileumboek.

Jeu de Boulesweek 2021
Georganiseerde week vol gezelligheid waarin het
jeu de boulen centraal staat.
Vanwege
de vele anim
o

Extra

Jeu de Bou
lesweek
van 15 t/m
22 mei
2021!

VAN 22 t/m 29 MEI 2021
Tarief: vanaf

€
575,
per koppel, per week

VOOR WIE?

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

Arrangement op
basis van
volpension

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

DE HOOFDPRIJS:

(ontbijt, lunch en diner inclusief)

Gratis kampeervakantie van 2 weken
voor 2 personen!

6 Jeu de boulestoernooien

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

www.campinglescharmilles.eu
(onder het kopje ‘Arrangementen’
in het menu ‘Kamperen of Huren’).

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.

WAT KUNT U
VERWACHTEN?

Een leuk uitstapje
in de omgeving

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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INTERNATIONALE
overschrijving
Regelmatig worden petanquespelers overgeschreven van de ene
naar de andere vereniging. Vaak is dit binnen één land, maar het
komt ook voor dat het gaat om een internationale overschrijving.
Door de Europese federatie (CEP) zijn nieuwe regels opgesteld die
te maken hebben met deze internationale overschrijvingen.

Om dit inzichtelijk te maken, is er een
stroomschema gemaakt waarin te zien
is welke stappen nodig zijn om een
internationale overschrijving succesvol
af te ronden.
Dit artikel beschrijft welke regels gelden
met betrekking tot licenties en de
speelrechten die hieraan gekoppeld zijn
én hoe het stroomschema voor internationale overschrijvingen werkt.
Tijdens de bondsraadsvergadering van
28 november 2020 is een aantal besluiten genomen dat hiermee te maken
heeft. In dit artikel wordt beschreven
hoe de Europese regelgeving er uit ziet
én welke besluiten met betrekking tot
deze punten zijn genomen.

BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP ALS
ALTERNATIEF VOOR EEN NEDERLANDSE
LICENTIE

Alle verenigingen die zijn aangesloten
bij de NJBB kunnen een digitale licentie
voor elk individueel lid downloaden en/
of versturen. Deze digitale licentie geeft
de leden de mogelijkheid om gebruik te
maken van het sportaanbod en dus deel
te nemen aan toernooien, competities
en kampioenschappen.

Er zijn spelers die beschikken over een
‘buitenlandse’ licentie die zij willen
behouden terwijl zij ook lid willen
worden bij een Nederlandse vereniging
en deelnemen aan het Nederlandse
sportaanbod. Om dit beide mogelijk te
maken, is tijdens de bondsraadsvergadering op 28 november 2020 besloten
aan deze leden een bewijs van lidmaatschap te verstrekken. Dit bewijs komt in
zo’n geval in plaats van een Nederlandse licentie.

Volgens de regels van CEP (Europa)
en FIPJP (mondiaal) kunnen spelers
beschikken over slechts één licentie. Het

Dit bewijs van lidmaatschap geeft
in combinatie met de ‘buitenlandse’
licentie dezelfde speelrechten als een

ELKE SPELER HEEFT SLECHTS ÉÉN LICENTIE
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komt voor dat spelers met een ‘buitenlandse’ licentie lid willen worden bij een
Nederlandse vereniging. Deze spelers
kunnen geen Nederlandse licentie krijgen. Als deze speler zijn ‘buitenlandse’
licentie niet wenst te behouden en lid
wordt bij een Nederlandse vereniging,
kan hij/zij wel een Nederlandse licentie
krijgen. In zo’n geval is sprake van een
internationale overschrijving. Over internationale overschrijvingen volgt later in
dit artikel meer.

Nederlandse licentie afgegeven door
de NJBB. Dit betekent dat deelname
aan de Nationale Petanque Competitie
(NPC), districtscompetities, toernooien
én kampioenschappen mogelijk is. De
kosten zijn hetzelfde als een primair
lidmaatschap.
Het enige verschil is dat een speler met
een dergelijk bewijs van lidmaatschap
niet namens een Nederlandse vereniging kan deelnemen aan de EuroCup
die de CEP organiseert. De CEP bepaalt
namelijk dat je alleen namens de vereniging mag deelnemen die gekoppeld
is aan je licentie.

PROCES INTERNATIONALE
OVERSCHRIJVINGEN

Om internationale overschrijvingen
goed te laten verlopen, heeft de CEP
nieuwe regels opgesteld met een
bijpassend stroomschema. Hierin staat
welke stappen nodig zijn om over te
schrijven van de ene naar de andere
federatie (en vereniging). Een belangrijk
onderdeel hierbij is dat een overschrijving pas succesvol is als er een certificaat van overschrijving is afgegeven
door de CEP. Hoe dit certificaat kan
worden verkregen, is hieronder te zien
in de Nederlandse vertaling van het
stroomschema.
De CEP brengt overigens kosten in
rekening bij de landelijke organisatie
voor leden die naar Nederland worden
overgeschreven. Deze kosten worden
door de landelijke organisatie neergelegd bij het betreffende lid.

MOGELIJKE SANCTIES DOOR CEP OPGELEGD

Als een internationale overschrijving
naar Nederland plaatsvindt zonder een
certificaat van overschrijving, kan de
landelijke organisatie van de CEP een
boete ter hoogte van €500,- opgelegd
krijgen. Het is daarom belangrijk dat
de stappen in het stroomschema goed
worden doorlopen en dat verenigingen
en/of nieuwe leden aangeven dat het
een internationale overschrijving betreft. Het is de verantwoordelijkheid van
de vereniging om nieuwe leden daarop
te wijzen en navraag te doen.
De bondsraad heeft besloten dat
boetes, opgelegd door de CEP, voort-

Door: het bondsbureau

vloeien uit het feit dat een nieuw lid niet
heeft gemeld dat hij/zij al in het bezit
is van een buitenlandse licentie worden
doorbelast aan dat betreffende nieuwe
lid. Uiteraard zit niemand (landelijke
organisatie, lidvereniging en speler)
op zo’n hoge boete te wachten. Het is
daarom van belang dat verenigingen op
hun eigen inschrijfformulier controleren
of het lid al beschikt over een buitenlandse licentie en akkoord gaat met de
voorwaarden die aan de inschrijving
verbonden zijn zodat de vereniging bij
een onjuiste opgave de boete alsnog
kan verhalen op het lid.
Het kan ook voorkomen dat iemand
zich als nieuw lid aanmeldt en dat er
voor zowel de vereniging als de landelijke organisatie geen reden is om aan te
nemen dat deze persoon al een licentie
in het buitenland heeft. Om te voorkomen dat in zo’n geval een Nederlandse
licentie wordt verstrekt (en mogelijk een
boete wordt opgelegd), dienen verenigingen altijd na te vragen of nieuwe
leden al een buitenlandse licentie
hebben. Deze extra vragen worden
toegevoegd in de ledenadministratie bij
het menu voor aanmelden van nieuwe
leden. Verenigingen die beschikken
over een digitaal inschrijfformulier via
AllUnited hoeven geen verdere actie te
ondernemen. Deze vragen worden dan
door het bondsbureau toegevoegd. Verenigingen die over een digitaal inschrijfformulier willen beschikken, kunnen dit
kenbaar maken bij het bondsbureau
Het is voor de landelijke organisatie vaak niet inzichtelijk welke
spelers over twee of meer

Is het lid 18 jaar of
ouder?

Nee
Toestemming van
ouder of voogd is
vereist

De CEP verstrekt
een
aanvraagformulier
voor de
overschrijving aan
de 'huidige'
federatie

De 'huidige' federatie en
'huidige' club vullen het
overschrijvingsformulier
in
Nee

Ja
De 'huidige' federatie
stuurt het ingevulde
overschrijvingsformulierm
et een kopie van een ID
van het lid, naar de CEP

De overschrijving
wordt afgewezen

De 'hudige'
federatie
informeert de CEP
en de 'nieuwe'
federatie

één (of meer) door andere
Ben of ken jij iemand die

Certificaat van
overschrijving is
vereist

De 'nieuwe'
federatie vraagt de
CEP om een
certificaat van
overschrijving. Een
kopie van het
verzoek gaat naar
de 'huidige'
federatie

licenties (één van de NJBB en
bonden afgegeven) beschikt.

Ja

De CEP archiveert de
afwijzing

Als de 'nieuwe'
federatie een
openstaande
schorsing
overneemt, kan het
proces van
overschrijving
worden voortgezet

De CEP registreert de
aanvraag en stuurt een
factuur naar de 'nieuwe'
federatie

Als de betaling is
bevestigd, verstrekt de
CEP het certificaat van
overschrijving aan de
'nieuwe' federatie

beschikt over twee of meer (van
verschillende bonden) licenties,
neem dan contact op met het

Het lid is niet
overgeschreven

De 'nieuwe' federatie
verstrekt een licentie

bondsbureau zodat kan worden
bepaald welke stappen moeten

Het lid is overgeschreven

worden genomen.
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HOE ORGANISEER
JE IN DEZE TIJD EEN

heeft een artikel gestaan over de organisatie van
digitale algemene ledenvergaderingen (ALV).
Het bondsbureau ontvangt geregeld vragen van
verenigingen over de organisatie van een digitale

(digitale)ALV?

ALV. Deze vragen hebben betrekking op het stem-

ORGANISATIE VAN EEN ALV

2. DE ALV ALS NIET FYSIEKE BIJEENKOMST VOORBEREIDEN EN DE
STEMMEN VOORAF OPHALEN

Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in
fysieke ontmoetingen, hebben de meeste verenigingen een
ALV gepland. Deze kan nu niet op normale wijze doorgaan en
het is de vraag hoe je hier het beste mee om kan gaan. Het
is inmiddels wel duidelijk dat er al veel mogelijk is, zeker nu
de tijdelijke Corona-spoedwet is goedgekeurd. De speciale
spoedwet maakt het mogelijk om in deze omstandigheden een
digitale ALV te beleggen waardoor bepaalde besluiten alsnog
kunnen worden genomen.
Vanwege COVID-19 is het lastig en onverantwoord om een
fysieke ALV te organiseren. De statuten van een vereniging
kunnen 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.

CORONA-SPOEDWET BIEDT VERSCHILLENDE OPTIES

Het bestuur van een vereniging kan kiezen voor het houden
van een vergadering via elektronische weg, ook als dit niet in
de statuten geborgd is. Maar de ALV uitstellen met een maximale termijn van 4 maanden is ook een mogelijkheid. Door de
tijdelijke wet, die met terugwerkende kracht is ingegaan op 16
maart 2020, zijn er de volgende mogelijkheden voor het organiseren van een ALV:

1. DE ALV UITSTELLEN

Dat kan tot vier maanden na de datum waarop de ALV (volgens
de statuten) gehouden zou moeten worden. Dat geldt dus ook
voor het vaststellen van de jaarrekening. Als de lopende besluitvorming van de vereniging niet in problemen komt, dan is
dit zeker een mogelijkheid.
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In de vorige editie van het Petanque magazine

men en welke programma’s hiervoor te gebruiken
zijn. In dit artikel wordt dit uitgelegd.

In dit geval worden alle stukken en gevraagde besluiten vooraf
per email opgestuurd naar alle leden en vraagt men om vooraf
te stemmen en/of vragen in te dienen. Voor het indienen van
vragen moeten de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de
algemene ledenvergadering in de gelegenheid worden gesteld.
Tijdens de ALV zelf, die als webcast via Microsoft Teams, Zoom
of andere tool wordt gehouden, worden de vragen beantwoord.
Daarnaast moeten de antwoorden op de website van de vereniging worden geplaatst of voor de leden via een elektronisch
communicatiemiddel toegankelijk worden gemaakt.

3. VOLLEDIG ONLINE ALV INCLUSIEF STEMTOOL ORGANISEREN

In dit geval wordt de ALV op normale wijze voorbereid, maar
wordt de vergadering gehouden via Microsoft Teams, Zoom,
Google of een andere tool en kunnen de leden tijdens de
vergadering digitaal stemmen. Inmiddels zijn hiervoor meerdere
applicaties ontwikkeld en is hieronder een voorselectie
gemaakt van aanbieders die dit kunnen faciliteren voor verenigingen.
Voor verdere vragen en/of informatie over de drie mogelijkheden tot organisatie van een ALV kan contact worden opgenomen met het bondsbureau.

Door: het bondsbureau

ADVIES ONLINE STEMTOOLS

Er is inmiddels een heel aantal aanbieders met oplossingen
voor het streamen van een vergadering met bijbehorende tools
om het stemmen te faciliteren. Hieronder is een kort overzicht
gemaakt van oplossingen voor verschillende situaties (grote/
kleine vereniging). Voor kleinere verenigingen met minder dan
50 leden kan een ALV georganiseerd worden via Microsoft
Teams of Zoom.
De ontwikkeling van deze tools is volop gaande waardoor er
steeds meer oplossingen op de markt komen. De bekendste
oplossingen die momenteel gebruikt worden, zijn hieronder
weergegeven.

LUMI GLOBAL:

Biedt full service en geïntegreerde oplossing (zowel de ALV
streamen als het stemmen) voor volledig ontzorgde serieuze
evenementen en ALV’s. Prijstechnisch mogelijk minder interessant voor kleine verenigingen.
Website: https://www.lumiglobal.com/nl/

YELLENGE:

Gespecialiseerd in het digitaal faciliteren van (ook grote) evenementen en heeft via een eigen app volledige ondersteuning
voor digitaal stemmen. Kan zowel in eigen beheer als volledig
ondersteund ingezet worden. Heeft een specifiek (instap)aanbod voor verenigingen gemaakt.
Website: https://www.yellenge.nl/

ONLINE ALV VAN TIMESTAR MEDIA IN SAMENWERKING
MET CLUBZEKER:

Heeft een eenvoudige en zeer laagdrempelige tool voor verenigingen ontwikkeld, maar kan ook videodiensten voor streaming
en grotere evenementen bieden.
Website: https://timestarmedia.nl/
De kosten van de tools hangen af van in welke mate specifieke
modules worden afgenomen Voor advies en toelichting op dit
overzicht of de andere tools die de vereniging wilt inzetten, kan
contact worden opgenomen met het bondsbureau.
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Nieuws
UIT DE DISTRICTEN
Waar normaal gesproken bij ‘Nieuws uit de districten’ 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
TWEE BRONZEN BONDSSPELDEN UITGEREIKT

Twee voorzitters zijn onderscheiden met de bronzen speld:
Steven Koelewijn van Boulamis en René van Nimwegen van
DOSC. In verband met verscherpte maatregelen werd door
Guillaume Spiering in een kleine setting de onderscheiding
aangereikt. Jannie Koelewijn, de echtgenote van Steven, speldde
vervolgens de onderscheiding op. Bij René verrichtte diens
vrouw Joke deze handeling.
Steven is al zeventien jaar
voorzitter van Boulamis.
Hij speelde een belangrijke
rol bij de realisatie en bouw
van het boulodrome van
Boulamis, was voorzitter
van de bouwcommissie
en nu voorman van de
onderhoudsploeg.

Heb jij ook regionaal nieuws? Lever dat dan aan
bij je districtsteam! Zij maken een keuze uit, en
samenstelling van, alle ontvangen berichten voor
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VERENIGING BOULAMIS 25 JAAR

Districtscoördinator Guillaume Spiering overhandigde de
Boulamis-voorzitter een aandenken in de vorm van een
sculptuur met het cijfer 25. Boulamis is de 23ste vereniging
binnen district Midden die 25 jaar bestaat. Van de 26
verenigingen binnen het district bestaan inmiddels al zeven
verenigingen meer dan veertig jaar.

ORGANISATIE TOERNOOIEN GAAT WEL DOOR

Als gevolg van de maatregelen ter verspreiding van COVID-19
is het onduidelijk welke situatie medio april bestaat en of het
mogelijk is dan (buiten) te boulen. In de hoop dat er kan worden
gespeeld, is het districtsteam doende de organisatie van de
zomercompetities op de rails te zetten. Het districtsteam houdt
rekening met de mogelijkheid dat er moet worden besloten de
competities te cancelen, dan wel op een later tijdstip van start
te laten gaan.

VERGOEDINGEN VOOR VERENIGINGEN

Jannie Koelewijn speldt de NJBBonderscheiding op bij haar echtgenoot,
Boulamis-voorzitter Steven Koelewijn.

in dit magazine.

René is zestien jaar
voorzitter van DOSC
geweest en behartigde
twintig jaar de portefeuille
wedstrijdzaken. Begin jaren Joke van Nimwegen speldt de NJBBonderscheiding op bij haar echtgenoot
negentig van de vorige
René van Nimwegen.
eeuw maakte hij deel uit
van de bouwcommissie voor de nieuwe accommodatie van
De Hakhorst te Leusden. Later richtte hij in Den Dolder een
petanquevereniging op die uiteindelijk onderdak vond bij de
voetbalvereniging DOSC. René is ook twee zittingsperioden
lid geweest van het bestuur van de toenmalige afdeling 6 (nu
district Midden).

Een aantal verenigingen uit district Midden heeft met succes
de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de Tegemoetkoming
Amateur Sportorganisaties (TASO) en de Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) aangevraagd. In alle
gevallen bedroeg de tegemoetkoming een bedrag van enige
duizenden euro’s. Voor verenigingen liggen hier enorme kansen
om financiële compensatie te ontvangen.

District Zuidwest
In aansluiting op het bericht in het NJBB-nieuwsbouletin
van januari 2021, betreffende het verplaatsen van de
ledenbijeenkomst naar oktober 2021, plant het districtsteam
indien het mogelijk is medio juli een districtsoverleg met de
verenigingen. Zodra hier verdere duidelijkheid over is dan
worden de verenigingen geïnformeerd.

PETANQUEKOPPELS

Tekst&beeld: het bondsbureau

“WEDSTRIJDEN ZIJN
HET LEUKST,
MAAR gezelligheid
IS OOK BELANGRIJK”
Veel hebben ze nog niet samen kunnen petan-

Jonathan en Andrea Rosendaal

quen, maar aan enthousiasme ontbreekt het bij
Andrea (42) en zoon Jonathan (12) Rosendaal niet
wanneer ze over de sport spreken. Beiden zijn
lid bij Pétanqueclub Doetinchem en willen daar
samen zo veel mogelijk plezier beleven.

HOE ZIJN JULLIE ERBIJ GEKOMEN OM (SAMEN)
TE GAAN PETANQUEN?

Andrea: “Dat heeft wel een kleine historie. Mijn vader (en opa
van Jonathan) Ben Kort is natuurlijk een bekende naam in de
petanquewereld en hij heeft mij in eerste instantie helemaal
enthousiast gemaakt. En voor Jonathan is het enthousiasme
gecombineerd met een andere kwestie. In onze familie is er
namelijk sprake van een spieraandoening waardoor niet alle
sporten even makkelijk kunnen worden beoefend. Voetbal
was op een gegeven moment niet meer mogelijk en toen
kwamen we samen uit op petanque. Lichamelijk niet té
belastend, maar hierin kan hij wel zijn balgevoel kwijt.”

HOE IS HET VOOR EEN 12-JARIGE TUSSEN DE MEESTAL
WAT OUDERE LEDEN?

Jonathan: “Soms best raar. Dan zeg ik iets en zie ik aan mijn
medespelers dat ze zoiets hebben van: ‘waar heeft hij het nou
weer over’. En soms verstaan ze me ook minder goed omdat
ik net wat zachter praat. Ik ben veruit de jongste van mijn
vereniging, en volgens mij is mijn moeder na mij de jongste.”

WAAR IS HET JULLIE OM TE DOEN OP DE VERENIGING?

“Wedstrijden vinden we het leukste”, zegt Andrea. Waarop
Jonathan aanvult: “Nou de gezelligheid is ook belangrijk. Ik
probeer natuurlijk wel zo goed mogelijk te spelen, maar we
maken er ook een leuke dag van samen.” Andrea: “En daar

hoort ook zo nu en dan een gehaktbal bij natuurlijk! Het gaat
niet alleen maar om petanque.”

WAT IS JULLIE UITEINDELIJKE DOEL?

Jonathan: “Beter worden en veel plezier maken. Het is
leuk om wedstrijden te spelen, maar ik hoef niet de top te
bereiken hoor.” Andrea: “Oh, dat is wel jammer.” Gelukkig kan
Jonathan wel grinniken om de opmerking van zijn moeder.
“Over het algemeen trainen we niet heel veel, maar spelen we
voornamelijk wedstrijden. Alhoewel ik afgelopen zomer wel
op ‘petanquekamp’ ben geweest. Dat was bij opa en oma en
dan ging ik samen met mijn opa trainen. Ik kan wel zeggen dat
ik hem vaak heb ingemaakt!”
Volgens Andrea is het ook de band met haar zoon die nu nóg
sterker wordt door samen te petanquen. “Dat had ik vroeger
door samen met mijn vader deze sport te beoefenen. Dat
ik dat nu met mijn zoon heb is super! Daarnaast kunnen we
nu ook met en tegen opa spelen. We hebben ook wel eens
geruild van koppels. Toen boulde Jonathan met Ben en ik met
zijn vaste medespeler Gerard. Voor herhaling vatbaar.”
Voor nu valt er echter weinig te boulen, wat vooral slecht
uitkomt nu Jonathan vakantie heeft ten tijde van dit interview.
“Ik vul mijn dagen voornamelijk met tv-kijken en op de
Playstation spelen. Maar we kunnen beiden niet wachten tot
we weer de baan op mogen!”
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TECHNIEK & TACTIEK

Tekst: Joop Pols

"JE GAAT HET PAS
ZIEN ALS JE HET

DEEL 2

snapt"

In de vorige editie kon je lezen dat er niet goed
werd getraind en dat ik je ging uitdagen het
anders te doen. In deel één las je over ‘het schot.’
Nu gaan we aan de slag met pointeren.

Voor het pointeren moeten we ook op zoek naar een punt dat
zover mogelijk buiten ons lichaam ligt. Hiervoor kiezen we voor
het stiefkindje van het petanque: De donnee. De belangrijkste
plek van het veld! Dat is niet voor niks. Een donnee is een
fantastische hulpbron voor pointeurs. Heb je zojuist een
boule geplaatst die niet aankwam, kijk dan naar je donnee en
corrigeer je worp naar aanleiding van die plek. Een beetje naar
rechts en wat langer bijvoorbeeld. Laat je oude donnee vooral
staan want dat is de plek waar je in elk geval niet moet zijn.

niet meer weet waar je vorige worp neer kwam. Het is even
wennen maar je zal weg zijn van de resultaten. Natuurlijk moet
je even wennen aan deze nieuwe manier van gooien. Oefenen
zal je hierbij zeker helpen.

Ook bij het pointeren gaat het om het mikken. Mikken op de
plek waar de boule neer moet komen en daarna uitrolt. Daarbij
speelt waarnemen (terreinlezen en de ligging van andere
boules) een cruciale rol. Het is belangrijk dat je je veel meer

Bepaal de plek en markeer het doel (donnee). Ga terug naar de
cirkel en focus je op de donnee die je zojuist hebt uitgekozen
en gooi jouw boule. Bekijk het resultaat en ga nu aan de gang
met eventuele correcties. Om je donnee te markeren, kun je

HOE GAAN WE DAT DOEN?

Ga in de cirkel staan en gooi het but uit. Lees het terrein. Loop
in de richting van het but en bekijk het terrein. Zoek naar
geschikte plekken.

Een goede donnee is een betrouwbare plek op het terrein.
focust op de richting en de plaats van de donnee. Een goede
donnee is een betrouwbare plek op het terrein. Die plek moet
voldoen aan een aantal eisen. Hij moet vlak zijn en niet in de
buurt liggen van een valkuil zoals hobbels en kuilen. Je kunt die
plek vergelijken met de landingsbaan van een vliegveld.
Geregeld kiezen wij voor een te korte donnee en laten we boules
veel te veel rollen. Dat is zonde. Boules nemen dan onderweg
allerlei ongewenste richtingen aan waardoor ze minder scherp
aankomen. Lees voor je een boule gooit het terrein op richting
en obstakels. Kies daarna je donnee zorgvuldig uit en blijf naar
die plek kijken en laat je boule op die plek landen. Bekijk daarna
hoe je eventueel zou kunnen corrigeren op richting en lengte.
Het werkt echt een stuk beter dan dat je naar het but kijkt en
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verschillende dingen gebruiken: zoals rondjes en pijlen van dun
plastic of papier. Richt je daarna op een steentje midden op je
donne en zie de baan tussen je lichaam en het steentje.
Differentieer daarbij in niveau door het aanpassen van:
• Afstand: Van een korte donnee (rollen) naar een wat langere
donnee (demi-portee) en uiteindelijk naar de portee.
• Balbaan: Van een lagere- (rollen) naar een hogere
(demi-portee) balbaan
• Opdracht: Van een grotere- naar een kleinere landingsplaats
Het zal je verrassen hoeveel beter je zult gaan plaatsen. Het
gaat hierbij vooral om het focussen op die ene kleine en
belangrijke plek!

RUBRIEK

Door: Jobbi Schefferlie en Frans Velthuis

DE JEUGD HEEFT DE
toekomst!

De petanquesport heeft landelijk gezien een
beetje een stoffig imago, terwijl er genoeg sporters met veel passie en strijd op hoog niveau
boulen. Als het in de landelijke media over jeu
de boules gaat, zijn daar vaak oudere mensen
bij te zien, terwijl er ook jeugdigen lid zijn van
petanqueverenigingen door het hele land. En die
leden willen wij graag in het zonnetje zetten.

De toekomst van de petanquesport ligt namelijk in hun handen. Zonder nieuwe aanwas wordt het in de toekomst steeds
dunner bezaaid op de petanquebanen. Heb jij als jonge
petanquer een leuk verhaal, een mooie foto of een mooie
prestatie behaald? Dan kan je dat aan iedereen laten zien in
de nieuwste rubriek 'De jeugd heeft de toekomst!'

Myrthe en Dylan boulen op de Boulevard in Vlissingen. Foto: Jeroen Adriaanse

LE COUPLE DE PÉTANQUE

“Op mijn 11e nam mijn vader mij mee naar CJB Middelburg en
tot heden ben ik daar lid”, zegt de 19-jarige Myrthe Adriaanse
uit Vlissingen enthousiast. Petanque is inmiddels een belangrijk
deel uit haar leven geworden. Myrthe is veelal in het weekend actief op toernooien in heel Nederland. In 2013 heeft CJB
Middelburg een jeugdafdeling opgezet waarvoor er nog altijd
iedere zondag een jeugdtraining is.
In 2019 heeft Myrthe deelgenomen aan het Mini-Maxi toernooi
van Va-Tout in Breda en heeft daar de 18-jarige Dylan Velthuis
uit Alblasserdam leren kennen. Dylan is in 2015 voor het eerst
meegenomen door zijn oom naar CdP Folâtre in Pijnacker en
is daar tot heden lid. “In het begin wist ik niet dat er jongeren
waren die deze sport beoefenen, maar ik heb mijn vriendin
leren kennen op een toernooi in Breda.’
Inmiddels heeft het koppel de categorie junioren gepasseerd
en behoren zij nu tot de categorie beloften. Beide spelers
hebben de ambitie om verder te groeien in hun sportcarrière
en betrekken hierbij graag andere jongeren.
Met de huidige maatregelen is het niet altijd mogelijk
optimaal te kunnen trainen op een vereniging. Echter houdt dit
het koppel niet tegen. Boulen op het strand in Vlissingen is
een leuk en uitdagend alternatief!

DE 11 JARIGE MARIT IS ALS PÉTANQUER GEBOREN

“Vanaf baby aan kom ik al bij pétanque vereniging L’Esprit in
Schiedam. Mijn ouders, opa’s, oma en oom boulen daar. Vanaf
mijn derde was opa vaak met mij aan het oefenen.’ De inmiddels 11-jarige Marit heeft elke week een druk sportprogramma
en mag zichzelf sinds 2018 al Nederlands kampioen noemen.
Marit in actie tijdens
een jeugdtraining bij
CdP Folâtre

Ben jij een jonge bouler (onder de 21 jaar) en
wil je graag vertellen over hoe jij denkt over de
toekomst van onze sport ? Stuur dan een e-mail
naar redactie@njbb.nl en misschien zie je jezelf
volgende editie terug in deze rubriek.

Marit is een bezig bijtje; naast de sport petanque doet ze ook
karate en heeft daarin inmiddels al een blauwe band met
twee strepen. Dinsdagavond en zaterdagochtend heeft ze
karatetraining maar op vrijdagavond en in het weekend is ze
wel te vinden op een petanquebaan. Het boulen zit in haar
genen. Is het niet op de vereniging, dan is het wel tussen de
middag bij haar oma. Marit heeft als doel om de komende
jaren veel te oefenen met leeftijdsgenoten en wil later bij de
beste vijf op een WK eindigen.
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Voor verdere informatie kijk dan
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op onderstaande websites of neem
contact op met het bondsbureau.
www.centrumveiligesport.nl
www.gratisvog.nl

De NJBB ontvangt voor ieder lid een
kleine subsidie vanuit de basisfinanciering. Het bedrag uit de basisfinanciering
wordt verstrekt door de Nederlandse
Loterij (NLO). Jaarlijks draagt de NLO
een bedrag van +/- € 42,5 miljoen af aan
de georganiseerde sport in Nederland.
Dit bedrag wordt door NOC*NSF onder
sportbonden verdeeld op basis van
ledenaantallen.
Gezamenlijk stellen alle sportbonden
een sportagenda vast waarin afspraken
worden gemaakt over de manier waarop
sportbonden in collectieve zin kunnen
bijdragen aan de maatschappelijke
doelstellingen om te bouwen aan een
gezond, sterk en vitaal Nederland. Het
gaat hier onder andere over thema’s als:
diversiteit, veilig sportklimaat, rookvrije
generatie, duurzaamheid, inclusieve
sport, eenzaamheid etc. In dit artikel
wordt een aantal onderwerpen verder
toegelicht.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Een thema dat al jaren hoog op de
agenda staat, betreft de strijd tegen
grensoverschrijdend gedrag. Sporten
moet leuk zijn en sporters moeten zich
veilig voelen in hun eigen sportomgeving.
Een netflix documentaire ‘Athlete A’
is in 2020 aanleiding geweest voor de
bekendheid van grootschalig misbruik
binnen de turnsport. Ook de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie is hiermee in 2020 geconfronteerd. De documentaire, de ontwikkelingen binnen de
gymnastieksport maar ook onderzoek
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OP DEZE MANIER DRAAG
JE BIJ AAN HET CREËREN
VAN EEN veilige
sportomgeving
laten zien dat grensoverschrijdend
gedrag nog veel te vaak voorkomt.
Ook sportclubs worden regelmatig
geconfronteerd met ongewenst gedrag.
Denk bijvoorbeeld aan schelden, pesten, het bedreigen van officials, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Ook binnen de petanquesport
vindt ongewenst en grensoverschrijdend
gedrag plaats, ook al is het niet altijd
bekend of zichtbaar.
Met elkaar hebben wij de verantwoordelijkheid om dit gedrag aan te
pakken en excessen te voorkomen. De
Nederlandse Jeu de Boules Bond is via
het NOC*NSF aangesloten bij Centrum
Veilige Sport Nederland, met als doel
petanque veilig, eerlijk, integer, gezond
en vooral leuk te houden voor iedereen.
Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de
sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale
of fysieke zin, die:
• door de persoon die het ondergaat als
gedwongen en/of ongewenst wordt
ervaren;
• als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
• plaatsvindt onder omstandigheden
die rechtstreeks verband houden met
het beoefenen van de sport en waarin
de spelregels of reglementen niet
voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het
bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende
situatie wordt gecreëerd. De ervaring
van de sporter is daarbij leidend. Dit wil
zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je
deze uiting serieus nemen.

WAAR KAN JE GRENSOVERSCHRIJDEND
GEDRAG MELDEN?

Ook binnen jouw vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en
dat heeft veel impact op de betrokkene(n), vereniging én op het sportplezier
van betrokkenen. Krijg je te maken
met grensoverschrijdend gedrag of zie
je het gebeuren? Neem dan contact
op met vertrouwenscontactpersoon
van de NJBB of het Centrum Veilige
Sport Nederland om vervolgstappen te
bespreken. Dit kan door te bellen naar
0900-2025590 of een e-mail te sturen
naar centrumveiligesport@nocnsf.nl.
Centrum Veilige Sport Nederland is een
kenniscentrum voor sportverenigingen
en bonden, ze maken beleid, geven
advies en voorlichting en helpen met
preventie en bij incidenten.

Door: het bondsbureau

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF.
NOC*NSF behartigt de belangen van de totale sport in Nederland en draagt mede zorg
voor een gezond, vitaal en sterk Nederland. Daarbij worden relaties onderhouden met
andere (inter)nationale organisaties waarbij de belangen van de Nederlandse sport en
de sporters steeds voorop blijven staan. In dit artikel lees je onder meer over grensoverschrijdend gedrag, meldplicht seksuele intimidatie, casemanagement systeem
sport en nog meer.

Wil je liever anoniem iets melden?
Dan kan dit via SpeakUp, meer
informatie hierover vind je op:
www.centrumveiligesport.nl/contact.

CASEMANAGEMENT SYSTEEM SPORT (CMSS)
Incidenten en signalen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag
in de sport worden vastgelegd in het
Case Management Systeem Sport
(CMSS). Dit systeem is ontwikkeld door
NOC*NSF en wordt beheerd door
Centrum Veilige Sport Nederland. Op
het moment dat er meldingen binnenkomen bij het bondsbureau van de
NJBB, wordt dit opgenomen in het
CMSS. De (persoons)gegevens die hiermee verbandhouden, worden met alle
zorg behandeld. Hierbij wordt rekening
gehouden met de richtlijnen en verplichtingen die voortvloeien uit de AVG.

De sportbonden kunnen alleen meldingen aanmaken en dossiers inzien die
betrekking hebben op de eigen sporttak.
Het Centrum Veilige Sport Nederland
kan ook meldingen toevoegen (ook in
onze sport) en heeft een overzicht van
alle dossiers in de sport om zo incidenten te kunnen volgen binnen de diverse
sporten. Bij (de registratie van) een
melding wordt vanzelfsprekend voldaan
aan de wettelijke eisen zoals onder
andere de AVG voorschrijft.

HOE KUN JE PREVENTIEBELEID IMPLEMENTEREN BINNEN JE VERENIGING?

Centrum Veilige Sport Nederland heeft
de speciale tool High 5! ontwikkeld voor

sportbestuurders en vrijwilligers van
sportverenigingen en helpt om op een
laagdrempelige en eenvoudige manier
inzicht te krijgen in wat een vereniging
kan doen om grensoverschrijdend
gedrag te voorkomen. Doorloop de
5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen jouw vereniging.

of een vraag. Ze bieden een luisterend
oor, geven raad en verwijzen door voor
geschikte hulp. Daarnaast adviseren
en stimuleren ze de vereniging preventieve maatregelen te nemen. Via
het Centrum Veilige Sport Nederland
zijn de opleidingsmogelijkheden in het
menu 'onderwerpen' te raadplegen.

MELDINGPLICHT SEKSUELE INTIMIDATIE

GRATIS VERKLARING OMTRENT GEDRAG
(VOG)

De sportorganisaties die bij NOC*NSF
zijn aangesloten, hebben met elkaar
afgesproken dat bestuurders en begeleiders van sportverenigingen verplicht
zijn om vermoedens van seksuele
intimidatie te melden aan hun eigen
sportbond óf het CVSN. Het is van
belang dat de leden van de besturen
op de hoogte zijn van deze meldplicht
zodat seksuele intimidatie in een vroeg
stadium kan worden aangepakt of
tegengegaan.

VERTROUWENSPERSOON VOOR DE
VERENIGING

Uiteraard kan een vereniging ook een
eigen vertrouwenspersoon aanstellen.
Het is in dit geval van belang dat de
vereniging goed heeft uitgezocht wat
noodzakelijk is voor het aanstellen van
een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt
voor iedereen die een vraag heeft over
of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders
van sporters, toeschouwers, kaderleden,
vrijwilligers, bestuur) met een klacht

Een VOG is een verklaring van het
ministerie van Veiligheid en Justitie
waaruit blijkt dat het gedrag uit het
verleden een persoon geen bezwaar
oplevert voor een gevraagd doel,
bijvoorbeeld het werken met bepaalde
doelgroepen binnen een sportvereniging.
Sportclubs die voor hun vrijwilligers
gratis VOG’s willen aanvragen, kunnen
zich aanmelden op de website www.
gratisVOG.nl. Door het beantwoorden
van enkele vragen kan bepaald worden of de vereniging voldoet aan de
voorwaarden om mee te doen aan de
regeling gratis VOG. Als de aanmelding
wordt goedgekeurd door het ministerie
van Veiligheid en Justitie, dan kunnen
de vrijwilligers van de vereniging gratis
digitaal VOG’s aanvragen. Het is nog
steeds mogelijk om de VOG via de gemeente of (rechtstreeks) digitaal aan te
vragen. Echter, de VOG is alleen gratis
wanneer vooraf goedkeurig is verkregen
dat de vereniging deel mag nemen aan
de regeling gratis VOG (via aanmelding
op www.gratisvog.nl).
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Gezonde
SPORTOMGEVING

In het artikel over grensoverschrijdend gedrag
op pagina 20 en 21 is te lezen dat NOC*NSF
samen met de sportbonden de sportagenda
vaststelt waarin afspraken worden gemaakt over
het collectief behalen van maatschappelijke
doelstellingen. De gezonde sportomgeving is er
op gericht om meer Nederlanders te laten sporten
en bewegen in een gezonde sportomgeving.

De gezonde sportomgeving heeft betrekking op drie belangrijke thema’s: het rookvrij maken van verenigingen, bewust
omgaan met alcohol en het stimuleren van gezonde voeding.
Waarom deze thema’s? Zij hebben samen in grote mate
invloed op de gezondheid in Nederland. Sport heeft een
bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde
leefstijl en leidt tot een toename van fitheid. Naast voldoende
bewegen wordt het aanbieden van gezonde voeding en het
faciliteren van een rookvrije sportomgeving steeds meer door
de overheid gestimuleerd.
Het thema gezonde sportomgeving is daarom een belangrijke
thema binnen het Sportakkoord. Verenigingen en gemeenten kunnen dit thema samen lokaal oppakken vanuit het
eigen (regionale) Sportakkoord. Via het Sportakkoord kunnen
verenigingen worden ondersteund met webinars, één op
één begeleiding maar ook met materialen om de vereniging
bijvoorbeeld rookvrij te maken. Informeer bij je gemeente naar
de mogelijkheden. De mogelijkheden per gemeente kunnen
namelijk verschillen.
De komende drie edities van het Petanque magazine wordt
telkens een thema van de gezonde sportomgeving toegelicht.
Deze editie komt de rookvrije omgeving aan bod.
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ROOKVRIJE OMGEVING

Door de jaren heen is het op steeds minder plekken mogelijk
om te roken. De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)
heeft hierin het voortouw genomen. Vanaf het seizoen 20202021 zijn alle 36 voetbalstadions in de hoogste twee divisies
rookvrij. Dit wordt de komende twee jaar verder vertaald naar
alle amateurverenigingen. NOC*NSF en alle sportbonden
hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om in 2025 alle
sportverenigingen rookvrij te hebben.
Voor verenigingen is een stappenplan ontwikkeld waarvan
verenigingen gebruik kunnen maken. Door verschillende organisaties worden al webinars georganiseerd over dit thema,
bijvoorbeeld vanuit de GGD’s in verschillende gemeenten.
Daarnaast kunnen verenigingen worden ondersteund door
Teamfit. Teamfit maakt het voedingsaanbod in sportkantines
en horeca van sportaccommodaties gezonder. Daarnaast is er
aandacht voor een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik. Binnen Teamfit worden er samengewerkt met o.a.
NOC*NSF, sportbonden, verenigingen en gemeenten.
Op de website www.rookvrijegeneratie.nl kunnen vragenlijsten,
een stappenplan en veelgestelde vragen worden gedownload.
Bovendien kan een vereniging 10 rookvrij-borden gratis aanvragen.
Successen moeten worden gedeeld. Daarom worden verenigingen met succesverhalen op dit thema gevraagd deze door
te geven aan het bondsbureau. Zo kunnen andere verenigingen
weer worden geïnspireerd.
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3000 LEDEN GINGEN JE AL VOOR!
BIJ 5000 DOWNLOADS VERLOTEN WIJ HET (NOG TE
SAMENSTELLEN) JUBILEUMBOEK OVER 50 JAAR
NJBB ONDER ALLE GEBRUIKERS VAN DE APP

WEES ER SNEL BIJ!
Met de NJBB scanapp
• Heb je altijd je digitale licentie binnen een handomdraai paraat
• Ben je als eerste op de hoogte van het laatste nieuws van zowel NJBB.nl als
NLpetanque.nl
• Kan je je mening geven via de wekelijkse poll
• Zie je alle sociale media-updates van de NJBB en NLpetanque in één oogopslag
• Ontvang je de allerbelangrijkste meldingen over de sport/organisatie via een
pushbericht
• Kan je genieten van de verschillende ontwikkelingen die in de toekomst
worden aangeboden met/via de app
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VERENIGINGEN
Tekst en beeld: De Hakhorst

EEN OPVALLENDE CLUBNAAM

In de lijst van de bij de NJBB aangesloten clubs valt de naam ‘De Hakhorst’
direct op. Dit verdient daarom enige
uitleg. Onze club werd op 29 april 1980
door 35 mensen opgericht in eetcafé
‘De Hakhorst’, een voormalige boerderij
met die naam, midden in een nieuwe
woonwijk. Een ‘horst’ is een hoger en
dus droger gelegen stuk grond in een
van oorsprong moerasachtig gebied.
De Francofiele eigenaar had de tuin
naast zijn pand loyaal aangeboden
voor de aanleg van jeu de boulesbanen.
Daarbij mocht gebruik worden gemaakt
van een soort prieeltje, ingericht als bar,
met een luifel om te schuilen tegenregen. Al op 23 mei 1980 konden de
drie banen van slechts 1,5 * 10 meter
officieel worden geopend, hetgeen in de
Leusder Krant werd vermeld as ‘de pas
opgerichte ballengooiersclub’.

SNELLE GROEI EN OPSPLITSING

Vanaf de jaren 80 groeide onze club
snel, maar in 1992 leidden onderlinge
meningsverschillen over recreatiesport
in relatie tot wedstrijdsport helaas tot
een afsplitsing. Hierdoor ontstond er
een tweede jeu de boulesclub met de
naam ’Amicale de Petanque’, die snel
een eigen locatie in Leusden vond. Gelukkig normaliseerden de verhoudingen
kort daarna. Voor 2021 is er zelfs een
gezamenlijke ‘doublettencompetitie
Leusden’ gepland. Tegenwoordig wordt
JBC De Hakhorst beschouwd als een
belangrijke en gewaardeerde club op
de sportieve kaart van Leusden, thans
uitgegroeid tot 228 leden.

LOCATIEZORGEN EEN RODE
BESTUURSDRAAD

De nieuwe eigenaar van eetcafé ‘De
Hakhorst’ wilde in 1993 zijn tuin voor
andere doeleinden gebruiken. Daarom
moesten we de gemeente vragen om
een oplossing. Dat lukte en leidde tot
verhuizing naar onze huidige locatie aan
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Bouleles van Ton Jetten
en Bert den Uijl

VERENIGING aan het woor�
In deze rubriek heeft een vereniging de mogelijkheid haar
successen en uitdagingen te delen ter inspiratie voor andere
verenigingen. Deze keer is het woord aan De Hakhorst uit Leusden.

het Valleikanaal, destijds onderdeel van
een sportpark met hockeyvelden.
Thans bestaat onze voornamelijk door
zelfwerkzaamheid gebouwde accommodatie uit 32 buitenbanen, een ruime
hal met daarin 16 binnenbannen, een
kantine voor 90 personen en een ruime
werkzolder. Daarbij kunnen we bij mooi
weer genieten op het ruime terras op
het zuiden. De officiële opening vond
plaats op 26 oktober 1996 door de
toenmalige staatssecretaris van Sport,
Erica Terpstra.
De Leusder Krant beschreef onze club
gelukkig heel wat positiever dan bij de
oprichting, namelijk als ‘een parel aan
de kroon van Leusden’.
Door wijziging van gemeentelijke
bouwplannen hebben achtereenvolgende besturen grote inspanningen
moeten verrichten tot behoud van onze
prachtige locatie. Op de grond van de
hockeyvelden staat nu een nieuwe wijk
‘Valleipark’ met woningbouw tot aan
ons ruime parkeerterrein. Maar onze
club hoefde gelukkig niet te verhuizen.

DE ORGANISATIE VAN ONZE
JUBILERENDE CLUB

Ons huidige bestuur van vijf leden wordt
ondersteund door een groot aantal
commissies en specialisten voor deelgebieden. In totaal zijn ruim 120 vrijwilligers
actief. We doen vrijwel alles zelf.

Voorkant bouletin Hakhorst

Jaarlijks wordt in het voorjaar een
vrijwilligersdag georganiseerd. Tussen
het boulen door worden vrijwilligers en
partners dan door het bestuur verwend
met hapjes, drankjes en een maaltijd
van de cateraar.
Vorig jaar zou dat festijn worden
vervangen door de viering van ons 40jarig jubileum op en rond 29 april, maar
corona brak alles wat voorbereid was in
de knop af. En dat was heel veel, met als
hoogtepunt een uitgebreide dinershow
met cabaret, muziek en zang in onze
speelhal. Zelfs waren er vrijwilligers

De Hakhorst singers

gevonden voor een meezingkoortje ‘De
Hakhorst Singers’ (zie foto).

CORONA VERANDERDE VEEL

Groot was daarom de teleurstelling
toen alles moest worden afgeblazen.
Ter vervanging kregen de leden op
de jubileumdag een e-mail met een
speciale nieuwsbrief in de vorm van
een ‘Digishow’, met teksten en video’s,
onder meer met een speech van onze
voorzitter, onze burgemeester en van
Erica Terpstra.
We moesten samen met ruim 20 corona coördinatoren (CoCo’s) onze energie
gaan richten op het bewaken van de
coronarichtlijnen en hygiënevoorschriften. Via onze website kon gebruik
worden gemaakt van een professioneel
reserveringssysteem. Behalve door de
opgelegde beperkingen was er sprake
van terughoudendheid om te komen
boulen bij een aantal van onze leden in
de risicogroep. Velen van hen missen
daardoor niet alleen hun sport, maar
vooral ook de onderlinge sociale contacten.

COMMUNICATIE MET LEDEN EN SPONSORS

De interne communicatie vindt plaats
via onze website www.jbcdehakhorst.nl,
door nieuwsbrieven, beeldschermen in
de kantine en ons maandelijkse clubblad ‘Bouletin’.
Veel aandacht besteden we aan de
persoonlijke contacten met onze grote
groep sponsors. Zij steunen ons financieel met spandoeken en advertenties
in ons clubblad en via onze beeldschermen. Elke maand zetten we in de
rubriek ‘sponsornieuws’ in ons clubblad enkele sponsors in het zonnetje
Op onze website worden ze allemaal
vermeld met een directe link naar hun
eigen website. We bevelen hen aan bij
onze leden in deze moeilijke tijd.

verloop toe. In dit verband heeft de
sportcommissie met behulp van enkele
leden extra aandacht besteed aan het
organiseren van beginnerscursussen
en trainingen voor alle leden. Hierbij
werd gebruik gemaakt van behulp van
een aantal zelf gemaakte attributen
(zie foto). Vooral het boter, kaas en
eieren spel was populair. Afgelopen jaar
veroorzaakte corona een groter ledenverloop dan in andere jaren. Hierdoor
zijn wij niet meer de grootste club.
Maar onze leden(werf)commissie is al
vergevorderd met nieuwe plannen voor
werving van nieuwe leden en ledenbehoud. Nu maar hopen dat corona
ons niet te lang dwars zit en we weer in
ledental kunnen groeien.

LEDENMUTATIES EN TRAININGEN

De afgelopen jaren zijn onze ledenwervingsacties meer en minder succesvol
geweest. Met ongeveer 300 leden
waren wij lange tijd de grootste club
in Nederland. Maar door de gemiddelde hoge leeftijd nam het natuurlijk

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

Door: Boudewijn Waijers, scheidsrechter

NIEUW

RPS
Er is een nieuwe versie van het Reglement voor
de Petanquesport (RPS) verschenen! Voor wie
onbekend is met die naam: dat zijn dus ‘de
spelregels’. En ditmaal is er wat meer veranderd
dan de vorige keren. Er zijn kleine wijzigingen,
maar ook grotere.

KLEINE WIJZIGINGEN

Er zijn wat alinea’s verschoven en de woordkeuze is op sommige
plaatsen verbeterd.
• In artikel 22 blijft een boule die door een boule uit de eigen
partij wordt verplaats niet alleen geldig meer, maar blijft ‘op
de nieuwe plaats liggen’. Deze wijziging is (vooralsnog) niet
doorgevoerd bij artikel 12.
• Uit artikel 8 is verdwenen dat je het recht kunt verliezen het
but uit te werpen.
• Het is niet langer verboden om de boules of het but te
bevochtigen (artikel 16).
• Boules moeten hol zijn (artikel 2).
• Bij wijze van uitzondering mogen zij die het gebruik van
een been missen met slechts één voet binnen de werpcirkel
plaatsnemen; de andere voet mag echter niet vóór die voet
worden geplaatst. (artikel 6).
• Je mocht al niet tijdens een partij oefenen; nu wordt nog
benadrukt dat dit óók geldt als je het op een andere baan
doet (artikel 18).

GROTERE VERANDERINGEN

• Vroeger stond in het RPS dat je ‘om onenigheid te voorkomen’ het but moest markeren (artikel 12). Dit is verdwenen.
In artikel 6 staat nu ‘De positie van het but moet worden
gemarkeerd, zowel na het uitwerpen als elke keer dat het
is verplaatst.’ Deze formulering is dus veel strenger: er zijn
door Franse scheidsrechters al gele kaarten uitgedeeld voor
het niet markeren van een but.
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• De regels voor de plaats van de cirkel (artikel 7) zijn veranderd. De cirkel moet zich nu minimaal 1 meter van elk
obstakel bevinden (ongewijzigd) en minimaal 1,5 meter
(was: 2 meter) van een andere in gebruik zijnde cirkel (ongewijzigd) of but (toegevoegd).
• Ook de regels voor het uitwerpen van het but (artikel 7) zijn
veranderd. De minimumafstand van het but tot enig obstakel en tot de uitlijn aan de achterkant van de baan is nu 50
cm (was: 1 meter). De afstand tot een cirkel of but uit een
andere partij moet minstens 1,5 meter zijn (was: 1 meter). Er
geldt dus géén minimumafstand meer tot de uitlijnen aan
de zijkant van de banen, net als altijd al het geval was voor
de afbakeningslijnen.
• Als een equipe het but niet goed uitgeworpen heeft, moet
de andere equipe het ergens reglementair neerleggen. Dit is
nu in artikel 6 nader uitgewerkt: als het tweede team dit niet
correct doet, krijgt de speler die dit deed een sanctie zoals
beschreven in artikel 35. Bij herhaling wordt een sanctie
opgelegd aan de hele equipe.
• In artikelen 22 en 23 is toegevoegd dat een but gemarkeerd
geweest moet zijn om het te mogen terugleggen.
• Voorheen werd je naar huis gestuurd als je equipe meer dan
een uur te laat verscheen bij het begin van een toernooi of
hervatting van een partij. Dit is nu teruggebracht tot een
half uur (artikel 32).
• De punten die (na een kwartier wachten) voor iedere vijf
minuten aan de tegenpartij worden toegekend krijg je nu
ook (direct) na hervatting van partij.
• Ook de regel voor te laat komen is veranderd (artikel 33).
Als een speler een half uur te laat is, mag hij niet meer meedoen aan die partij (ook dit was een uur).
• Een werpronde werd altijd geacht te zijn begonnen zodra
het but geldig was uitgeworpen. Dit geldt nu alleen nog bij
de eerste werpronde. Alle volgende werprondes beginnen
nu zodra de laatste boule van de vorige werpronde tot stilstand is gekomen (dus nog voor de punten worden vastgesteld) (artikel 33). Bij het spelen op tijd mogen hiervoor geen
afwijkende regels meer worden opgesteld.

VRIJWILLIGER IN BEELD

Tekst: het bondsbureau, foto: Elly Brouwer

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.

Ell� bedankt!
Precies één maand had Elly haar
certificaat wedstrijdleider 2
in bezit toen ze aan de slag ging
bij de toenmalige afdeling 7.
Dat was in december 2009.
Inmiddels is de 76 jarige Elly
Brouwer de webredacteur van
districtsteam Noordwest.

“Toen ik mijn certificaat kreeg van
cursusleider Paul Frie las ik daarop:
‘We gaan nog veel van deze dame
horen.’ Nou daar bleek hij gelijk in te
krijgen, want toen in afdeling 7 een
positie vrijkwam werd ik meteen gebeld
door toenmalig voorzitter mevrouw
Rensenbrink. Daar moest ik even over
nadenken, aangezien ik pas net mijn
certificaat had, maar ze wist me over te
halen. Tot de afdeling werd opgeheven
ben ik daar vrijwilliger geweest. Toen
er werd overgestapt op districten ben
ik bij districtsteam Noordwest ingelijfd.
Dat gebeurde door Lydia Jurcka. Die
vond mij in hun team passen, maar daar
had ik in eerste instantie geen zin in.
Maar ook zij wist mij over te halen en
sindsdien ben ik de webredacteur van
het districtsteam.

HAD JE DAAR ERVARING IN DAN?

Totáál niet. Ik had geen idee wat ik
moest doen. Maar ik dacht: ‘Ik zie wel
waar het schip strandt.’ Ik heb bij mijn
aanstelling uitstekende uitleg gehad
en kon altijd op een helpende hand
rekenen. Zowel binnen het districtsteam
als bij het bondsbureau.

DUS OM ALS VRIJWILLIGER AAN DE SLAG
TE GAAN HOEF JE NIET ALLES METEEN TE
WETEN?

“Nee, ik vind dat je best onervaren aan
de slag kan gaan. Probeer het gewoon.
Je komt er toch altijd wel uit. Zeker met
alle hulp en ondersteuning die je wordt
geboden.”

HOE VEEL TIJD BEN JE KWIJT AAN
VRIJWILLIGERSWERK?

“Nou momenteel niet zo veel
natuurlijk… maar normaal gesproken
ben ik niet bezig met de tijd die het me
kost. Het gaat me vooral om wat het me
oplevert: leuke contacten buiten mijn
eigen kring en ik vind het fijn wat voor
anderen te kunnen doen.

HOE ZOU JIJ ANDEREN MOTIVEREN OM OOK
ALS VRIJWILLIGER AAN DE SLAG TE GAAN?
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AAN DIT MAGAZINE WERKTEN MEE

Gastredactie De Hakhorst: Max
Bremer. En verder: Miranda Aalmoes,
Bart Achterhof, Twan Beckers, Nort
Hesse, Joop Pols, Eric de Reuver,
Jobbi Schefferlie, Frans Velthuis,
Thirza Verkerk, Lieke Vogels, Boudewijn Waijers en de districtsteams.

VORMGEVING

Laura Vaessen

“Blijf niet achter de geraniums zitten,
maar doe gewoon wat! Mensen zijn
je altijd erg dankbaar. Verenigingen
kunnen niet zonder vrijwilligers. Mensen
vinden het maar makkelijk dat alles
voor ze wordt geregeld, maar als er
straks geen vrijwilligers meer zijn, wat
dan?”
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BEN JE ZELF OOK NOG ACTIEF BOULER?

ABONNEMENTEN

“Nee, totaal niet. Ik ben lid van Atlantic
Boules, maar ik vind petanque echt
niets voor mij. Ik ben erin gerold door
mijn man, een échte bouler. Maar ik
vind het vooral leuk om vrijwilligerswerk
te doen. Ik ben nog altijd van de partij,
dus het is hartstikke leuk! Zolang ze
niet gek van me worden, ben ik nog niet
weg.”
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Een lot met alleen maar winnaars.
Met de spellen van Nederlandse Loterij maak je kans op

enorm veel prijzengeld. Maar je steunt ook de Nederlandse
sport, inclusief de Nederlandse Jeu de Boules Bond! Want
het geld dat we niet aan prijzen uitkeren, dragen we af

aan de Nederlandse sport en aan 18 goede doelen op het

gebied van gezondheid en bewegen. Bedankt voor je steun.
En veel geluk.

SPEEL BEWUST 18+

Nederlandseloterij.nl

