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Interessante en leuke vrijwilligersfuncties

CHAUFFEUR(S) GEZOCHT

Jaarlijks organiseert de Nederlandse Jeu
de Boules Bond een aantal Nationale
Kampioenschappen (NK’s) en het
finaleweekend Masters op diverse
locaties in Nederland. Voorafgaand aan
en na afloop van het evenement worden
spullen langsgebracht en opgehaald
die benodigd zijn voor de organisatie
van dit evenement. Deze spullen
liggen opgeslagen in Nieuwegein en
worden van daaruit vervoerd naar de
verschillende locaties. Wij zijn op zoek
naar vrijwilligers die het leuk vinden
om met de bestelbus van de NJBB
deze spullen langs te brengen en op
te halen bij de verenigingen die deze
evenementen organiseren. Uiteraard
dien je in het bezit te zijn van rijbewijs
B en is het handig als je in de regio
Utrecht woont.

DTP’ERS GEZOCHT

Volgend jaar bestaat de Nederlandse
Jeu de Boules Bond 50 jaar. Er is een
werkgroep bezig met het verzamelen
van mooie verhalen van de afgelopen
50 jaar. Dit wordt samengebracht in
een jubileumboek. Voor de vormgeving
hiervan zijn we op zoek naar vrijwilligers
met een grafische achtergrond (dtp’ers)
die het leuk vinden om de vormgeving
voor dit bijzondere boek te verzorgen.
Het is een project van ongeveer 5
maanden.

WERKGROEP ACCOMMODATIE

Steeds vaker wordt het bondsbureau
benaderd met vragen van verenigingen
of derden over het realiseren van
een petanque-accommodatie en/of
het aanleggen van petanquebanen.
De huidige documentatie (aanleg
speelterrein en accommodatiebrochure)
is toe aan een update. Om dit te
realiseren, wordt een werkgroep
gevormd. We zijn hiervoor op zoek
naar leden die bouwtechnische kennis
hebben en/of ervaring hebben met
het realiseren van een petanqueaccommodatie en graag hun kennis en
kunde willen inzetten om de bestaande
documentatie te updaten dan wel
grondig te herschrijven. De looptijd van
het project wordt geschat op maximaal
10 maanden.

Heb je interesse in een van deze functies? Stuur dan een mailtje naar info@njbb.nl
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KORT NIEUWS

OPROEP!
LUSTRUMBOEKCOMMISSIE
ZOEKT INFOBULLETINS
In verband met het 50-jarig jubileum
volgend jaar is de lustrumboekcommissie
druk bezig met het samenstellen van
een boek waarin wordt teruggekeken
op 50 jaar petanque in Nederland. In
verband met dit boek is de commissie
nog op zoek naar oude infobulletins, en

wel nummers 1 t/m 13 en de nummers
16 en 17, jaargangen 1978 en 1979,
misschien deels ook nog uit 1977. Heb jij
deze infobulletins in jouw bezit? Neem
dan contact op met redactie@njbb.nl
o.v.v. ‘Infobulletins’ en we lenen ze heel
graag van je.

LEDENBIJEENKOMSTEN 2021
AFGEROND

De laatste ledenbijeenkomst van dit
jaar heeft op woensdag 20 oktober
plaatsgevonden in Breda (district
Zuidwest). De afgelopen weken is met
vele verenigingsbestuurders gesproken
over de huidige en gewenste identiteit
van de vereniging.
We danken alle aanwezigen voor hun

input en aanwezigheid. De resultaten
van de ledenbijeenkomsten worden
eind 2021 gedeeld met de verenigingen.
De volgende serie ledenbijeenkomsten
vindt plaats in het voorjaar van 2022.
De komende weken worden data en
locaties geprikt en daarna worden de
verenigingen hierover geïnformeerd.

GOED AAN- EN AFMELDEN LEDENADMINISTRATIE
Het is het gehele jaar door mogelijk leden
af te melden. De vereniging ontvangt
een factuur voor de bondsbijdrage die
is bepaald op basis van alle leden die
op 1 januari 2022 in het systeem van de
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vereniging staan. Het is van belang om
leden vóór 1 januari 2022 af te melden
om geen onnodige kosten te maken want
voor leden die te laat zijn afgemeld, is de
bondsbijdrage verschuldigd.

VERTREK JOBBI
SCHEFFERLIE

Medio juni was het bondsbureau
verheugd om te kunnen aankondigen
dat Jobbi Schefferlie het team per 1 juli
kwam versterken.
Helaas heeft Jobbi besloten om per 1
oktober te stoppen bij de NJBB omdat
hij terugverlangt naar het onderwijs.
Heel jammer voor alle partijen maar een
beslissing die Jobbi met zijn hart heeft
genomen.
Tot medio januari 2022 worden de taken
intern verdeeld en wordt gewerkt aan
een structurele oplossing. We wensen
Jobbi alle succes in zijn nog prille carrière.

BONDSBUREAU GESLOTEN VANAF
20 DECEMBER EN 4 JANUARI WEER
BEREIKBAAR
Het bondsbureau is in de kerstvakantie
gesloten. Dat wil zeggen dat het
bondsbureau tussen 20 december en 4
januari niet bereikbaar is. Mails worden
vanaf 4 januari weer gelezen.
Het bondsbureau is verder bereikbaar
op maandag vanaf 12:30 – 17:00 uur
en van dinsdag t/m vrijdag van
08:30 – 17:00uur.

VAN DE
VOORZITTER
LEDENBIJEENKOMSTEN

Na anderhalf jaar van digitaal
vergaderen, stond op woensdag
1 september de eerste fysieke
ledenbijeenkomst gepland in
Nieuwegein met bestuurders van
verenigingen uit district Midden en er
volgde er nog 7 op diverse plaatsen in
het land. Wat was het fijn om elkaar
weer fysiek te mogen ontmoeten en
te spreken over de ontwikkelingen,
bedreigingen en kansen waar onze
sport mee te maken heeft of krijgt.
De afgelopen twee maanden hebben
zowel mijn collega bestuursleden
als ik met verenigingsbestuurders
gesproken over de huidige en gewenste
identiteit van verenigingen in het licht
van het toekomstig te ontwikkelen
meerjarenbeleidsplan 2024+. Het
was goed te horen, wat er bij de
verschillende verenigingen leeft en dat
er veel gezamenlijke issues zijn die ons
bezig houden. Daarnaast bleek dat elke
vereniging uniek is en er ook onderlinge
verschillen en inzichten zijn.
Het NOC*NSF hield ook haar
ledenberaad, waar de voorzitters en
directeuren van alle sportbonden
bijeenkomen. Hier werd de ambitie
en visie voor de komende jaren
gepresenteerd en die luidt in het
kort: “elke Nederlander moet kunnen
sporten”. Daarnaast was er aandacht
voor de code goed sportbestuur.

CODE GOED SPORTBESTUUR

Een belangrijke ontwikkeling in het licht
van toekomst en ontwikkeling heeft te
maken met de manier waarop er binnen
de sport integer en maatschappelijk
verantwoord wordt bestuurd. Een

belangrijk doel hierbij is om iedere
sporter een zo veilig, eerlijk en vitaal
mogelijke sportomgeving te bieden.
Om hieraan bij te dragen, is de code
goed sportbestuur geactualiseerd
en aangepast. Als voorzitter
was ik aanwezig bij het officiele
lanceringsmoment van deze code. Het
Bondsbestuur gaat hier zelf mee aan
de slag en krijgt daarin begeleiding
van NOC*NSF. In het vervolg van het
magazine is te lezen hoe verenigingen
zelf invulling kunnen geven aan de code
goed sportbestuur.

START NPC

EK 2022

“A votre santé“

De voorbereidingen voor het EK
Petanque in ’s-Hertogenbosch worden
steeds concreter. De CEP (organisator
van het EK) heeft hard gewerkt aan
het programma, hetgeen er toe heeft
geleid dat het EK Petanque een dag
eerder start. In plaats van donderdag
14 juli 2022 wordt gestart op woensdag
13 juli 2022. Om extra financiering voor
het evenement binnen te halen, heeft
in september een relatiedag plaats
gevonden bij jeu de boules vereniging
’t Dupke in Sint Michielsgestel.
De deelnemers (bedrijven) waren
enthousiast en dit heeft direct geleid
tot concrete afspraken met partijen die
zich aan het EK willen committeren.
Daarnaast kunnen leden ook zelf
bijdragen aan dit prachtige evenement.
Als je de petanquesport een warm hart
toedraagt, kun je lid worden van ‘de club
van 50’ of in de pre-sale een exclusief
official EK shirt 2022 bestellen. Naast
het official shirt, wordt ook een mooi
’oranje supporter’ shirt in de pre-sale
aangeboden. Meer informatie over deze
acties zijn verderop in het blad te lezen.

Een ander heuglijk moment was de
start van de Nationale Petanque
Competitie op zaterdag 18 september.
In 43 poules strijden 306 teams om
kampioen te worden of hun plek in de
betreffende divisie te behouden. Sinds
dit seizoen neem ik ook zelf deel aan
deze competitie en heb ik al een aantal
spannende wedstrijden mee gemaakt en
veel leuke mensen mogen ontmoeten.
Ik hoop velen van jullie te ontmoeten
in verenigingsverband en op de
petanquebaan de komende maanden.

Lieke Vogel�
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TOERNOOIEN

ROAD
TO
2022

ALLES OVER HET

EK 2022

Van woensdag 13 juli tot en met zondag 17 juli 2022 vindt het
Europees Kampioenschap Tête-à-Tête – Doubletten – Mix 2022
plaats op de Parade in ’s-Hertogenbosch. Met dit evenement wordt
ingezet op meerdere actuele thema’s, bijvoorbeeld de strijd tegen
eenzaamheid. Naast de maatschappelijke impact die het Europees
Kampioenschap (EK) kan hebben, gaat het uiteraard ook om de
prestaties.

Door verschillende werkgroepen, waar naast de NJBB ook onder andere de Gemeente
’s-Hertogenbosch en Team TOC in vertegenwoordigd zijn, wordt invulling gegeven
aan de activiteiten rondom het EK. In de eerste jubileumeditie van de Petanque
(maart 2022) wordt hierover meer informatie gegeven.
De afgelopen maanden hebben er meerdere toernooien plaatsgevonden in het kader
van de Road to 2022. Op basis van de ranglijsten is de voorselectie gevormd die met
de begeleidingsstaf de komende maanden aan de slag gaat. Enkele maanden voor
het Ek wordt duidelijk welke spelers uit de selectie in de definitieve selectie worden
opgenomen om de NL’se eer te verdedigen.

Alle Nederlandse spelers hebben de
afgelopen maanden de mogelijkheid
gekregen zich te kwalificeren voor de
voorselectie voor het EK in Den Bosch.
Dit konden zij doen door punten te
verdienen op vier kwalificatietoernooien.
Dit waren twee Nationaal Kampioenschappen (NK Mix en het NK Doubletten) én twee speciaal georganiseerde
kwalificatietoernooien in Zoetermeer en
Heerlen (beiden doubletten).

VOORSELECTIE

In Heerlen vond op zaterdag 9 oktober
het laatste kwalificatietoernooi plaats
waarna de ranglijst bij de dames en
heren kon worden opgemaakt. In totaal
hebben acht spelers (vier heren en vier
dames) zich geplaatst voor de voorselectie.

DE SPELERS IN DE VOORSELECTIE ZIJN:
Dennis Bakker
Joey van Doorn
Kees Koogje
Tim van Drunen-Littel
Anette Boluijt
Chantal Moors
Josefien Koogje
Selena van der Hoef
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Tekst en beeld: het bondsbureau

Deze spelers gaan de komende maanden
gezamenlijk trainen en in verschillende
samenstellingen deelnemen aan toernooien. Uiterlijk 1 mei 2022 maakt de
begeleidingsstaf bekend welke vier
spelers (twee mannen en twee vrouwen)
worden opgenomen in de definitieve
selectie voor het EK in 2022.

BEGELEIDINGSSTAF

De begeleidingsstaf die aan de slag gaat
met de voorselectie, zal ook de definitieve selectie voorbereiden op het EK.
Daarnaast zal deze staf de deelnemers
begeleiden tijdens het EK. De begeleidingsstaf bestaat uit drie personen die
veel ervaring hebben in de petanquesport en specifiek met de internationale
wedstrijdsport.

DE LEDEN VAN DE BEGELEIDINGSSTAF ZIJN:
Kees Kroon
Sandra de Gillieron
Marc Helfer

Kees en Sandra zijn de coaches van
de (voor)selectie. Marc ondersteunt de
spelers en coaches waar nodig en mogelijk
en fungeert als sparringpartner.
De spelers en begeleidingsstaf gaan er
gezamenlijk voor om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten tijdens het
EK in ’s-Hertogenbosch.

In de nieuwsbrief NLPetanque
en op www.nlpetanque.nl
lees je meer over de voortgang van de voorbereiding
op het EK.
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ORGANISATORISCH NIEUWS

Oplei
De afgelopen maanden is gewerkt aan
een opleidings- en accreditatiebeleid.
De uitwerking hiervan bevindt zich in
de afrondende fase. Het streven is om
dit jaar nog een pilot te starten waarbij
de eerste cursisten kennis zullen maken
met de nieuwe opzet.
De begeleiding van de opgeleide
functionarissen wordt gegoten in
een accreditatiebeleid. Hierin zullen
functionarissen enerzijds veel meer dan
nu ondersteund worden in hun (door)
ontwikkeling, anderzijds wordt er van
de functionarissen zelf ook nadrukkelijk
verwacht dat ze zich blijven ontwikkelen.

HOE GAAT DAT ER IN DE PRAKTIJK UITZIEN?

Er worden verschillende bijscholingen
aangeboden. Welke bijscholingen
dat gaan worden, weten we nog niet
precies, maar dit zal voor een groot
deel bepaald worden door de functionarissen zelf. Wel is duidelijk dat vanaf
2022 intervisiebijeenkomsten worden
georganiseerd. Een groot deel van de
functionarissen heeft aangegeven hier
behoefte aan te hebben. Van functionarissen zal vanaf 2022 worden gevraagd
om in een vaste periode van steeds 2
jaar door middel van een aantal behaalde
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accreditatiepunten kunnen laten zien
wat zij gedaan hebben aan hun eigen
ontwikkeling. Deze punten kunnen ze
deels halen door bijscholingen van de
NJBB te volgen, maar dit kunnen ook
bijscholingen/ bijeenkomsten bij derden
zijn. Ook levert het uitoefenen van je
functie en/of het feedback vragen aan
collega functionarissen accreditatiepunten op.

TOEGANKELIJKER EN LAAGDREMPELIGER

De opleidingen voor de scheidsrechters
en wedstrijdleiders NJBB worden toegankelijker en laagdrempeliger gemaakt.
Nieuwe functionarissen beginnen met
een basisopleiding, zoals wij die al
kennen met de opleiding tot Basis
Instructeur Petanque (BIP).
Een functionaris is na het volgen van
de basisopleiding een beginnend
scheidsrechter, wedstrijdleider en/of
instructeur. Vanaf dat moment zal hij
of zij in de praktijk nog veel moeten en
willen leren. Dit is vergelijkbaar met de
manier waarop je leert autorijden. Op
het moment dat je na het behalen van
je rijbewijs zelfstandig de weg op gaat,
ga je het pas echt leren en ontwikkel jij
jouw eigen stijl. In 2021 is de opleiding
tot Basisscheidsrechter gereed. In 2022

wordt gestart met de ontwikkeling van
de opleiding tot Basiswedstrijdleider.
De basisopleidingen vormen een goede
start. Als eenmaal de basis is gelegd, leren de functionarissen in de praktijk hun
rol steeds beter in te vullen en worden
zij, waar nodig en mogelijk, begeleid
door meer ervaren functionarissen en/of
opleiders. Door bijscholingen te volgen
is het mogelijk om de accreditatie te
behouden of zelfs nieuwe diploma’s te
behalen waarmee het mogelijk is op
hogere niveaus actief te zijn.
Deze nieuwe opzet is goed bruikbaar
voor de petanquesport en sluit aan bij
de behoeften van functionarissen. Uit
de gesprekken die Remco Haring (zie
kader) voerde met opgeleide functionarissen bleek dat een deel van hen de
ondersteuning miste na hun opleiding.
Men voelde zich in het diepe gegooid.
Door de invoering van de basisopleiding,
de begeleiding van functionarissen
wordt men aangespoord om te blijven
leren. Hierdoor wordt het genoemde
gemis weggenomen.

Door: het bondsbureau

eidingen
Zoals in Petanque 103 aangegeven, is de ontwikkeling van

opleidingen voor functionarissen op verenigingsniveau in volle
gang. De aangepaste opleidingen voorzien in grote mate in de
wensen en behoeften die door de verenigingen en hun leden
kenbaar zijn gemaakt.

HET PROFIEL VAN DE BASISSCHEIDSRECHTER

Remco Haring heeft met personen die
betrokken zijn bij de opleidingen in de
petanquesport ook gesproken over het
profiel van een basisfunctionaris. Hierbij
ging het specifiek over scheidsrechters
en wedstrijdleiders. Wat moet iemand
kunnen en bij welke activiteiten zal die
persoon actief zijn als functionaris?
Een basisscheidsrechter moet bijvoorbeeld een wedstrijd binnen de
vereniging of van de NPC divisie 4, 5 en
6 kunnen leiden. Dan moet hij onder
andere:
• wedstrijden kunnen begeleiden
• goed om kunnen gaan met sporters
• reglementen kunnen handhaven
• samen kunnen werken met wedstrijdleiders en/of andere functionarissen

OPLEIDINGEN IN ONTWIKKELING

Samen met de opleiders is dit profiel
vertaald naar de inhoud van de opleiding.
Deze inhoud wordt verder uitgewerkt.
Zodra hier meer over bekend is, wordt
het uiteraard gecommuniceerd. Wel is
duidelijk dat een deel van de opleiding
in de vorm van e-learning wordt aangeboden én dat er verdiepingsbijeenkomsten

worden georganiseerd waarbij cursisten
samenkomen.
De ervaringen die worden opgedaan bij
de pilot voor scheidsrechters, worden
meegenomen in de doorontwikkeling
van deze nieuwe opleidingen. Het doel
is in het eerste kwartaal van 2022 de
opleiding voor de basisscheidsrechter te
starten. De opleiding tot basiswedstrijdleider volgt daarna.
Meer informatie hierover wordt spoedig
gecommuniceerd via de nieuwsbrieven
en www.njbb.nl.

OVER REMCO HARING

Inmiddels is Remco Haring alweer enige
maanden actief voor de NJBB. In die tijd
heeft hij veel mensen die actief zijn binnen de petanquesport over opleidingen
gesproken. Ondanks dat veel mensen
Remco inmiddels wel kennen, hierbij
een verdere introductie.
Remco is 48 jaar en woonachtig in
Utrecht. Begin 2021 is hij voor de NJBB
als ZZP’er begonnen om een laagdrempelige opleiding voor de scheidsrechters
en wedstrijdleiders te ontwikkelen
en om het accreditatiebeleid vorm te
geven. Voordat Remco voor zichzelf
begon, heeft hij 11 jaar bij NOC*NSF
gewerkt. Daar was hij eindverantwoordelijk voor de Academie voor Sportkader (ASK). De ASK organiseerden daar
met ongeveer 100 docenten jaarlijks
zo’n 40 verschillende (bij)scholingen
voor trainer-coaches, scheidsrechters,
bestuurders etc. en hadden ongeveer
6.000 deelnemers per jaar. Daarnaast
stuurde Remco bij NOC*NSF de kwaliteitscontrole van de opleidingen van de
verschillende sportbonden aan. Begin
2021 is hij voor zichzelf begonnen en
de NJBB is voor Remco de eerste klus.
Naast de uren die Remco besteedt aan
zijn opdracht bij de NJBB, is hij actief
racketsporter; tafeltennis, padel, tennis
en in minder mate squash en badminton. Verder golft hij ook. Eigenlijk vindt
hij alle sporten leuk.
Mocht je meer informatie willen ontvangen over of het accreditatiebeleid of de
basisopleiding óf wil je Remco een keer
uitdagen voor een potje petanque? Je
bereikt hem via remco.haring@njbb.nl.
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De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen
zijn op 16 maart 2022. Ook voor de sport is dit
een belangrijk moment, want de keuzes van de
nieuwe gemeentebesturen hebben invloed op het
lokale sport- en beweegaanbod. Daarom wordt
er een beroep gedaan op sportliefhebbers met
gevoel voor politiek die als vrijwilliger de lokale
sportcampagne in hun gemeente willen opzetten.

DOEL SPORTCAMPAGNE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

De sportcampagne heeft als doel lokale politieke partijen zo
goed mogelijk te informeren over de kracht van sport, zodat
sport en bewegen in zo veel mogelijk gemeentes hoog op de
politieke agenda komt te staan. De lokale sportcampagneteams voeren de campagne in hun eigen gemeente uit. Dat
houdt in dat je samen met je teamgenoten politieke partijen
voorziet van input voor hun verkiezingsprogramma, in aanloop
naar de verkiezingen een werkbezoek of sportdebat organiseert en je na de verkiezingen het nieuwe College van B&W
informeert over het belang van sport en bewegen in een
nieuw collegeakkoord.

ONDERSTEUNING BIJ DE ORGANISATIE

Bij het uitvoeren van de lokale sportcampagne in jouw
gemeente sta je er niet alleen voor. Je ontvangt van jouw gemeente feiten en cijfers over sport en bewegen en handvatten
voor het organiseren van een succesvol debat of werkbezoek.
Er vinden (online) bijeenkomsten plaats waar lokale campagneteams ervaringen met elkaar kunnen delen en waar tips
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worden uitgewisseld voor een succesvolle campagne. Ook
word je in iedere fase van de sportcampagne meegenomen in
het vak van belangenbehartiging.

IETS VOOR JOU? MELD JE NU AAN!

Als lid van een lokaal sportcampagneteam ben je de verbinder
tussen de lokale sport en de lokale politiek. Ben jij een
aanpakker die goed kan organiseren en zich thuis voelt in de
wereld van sport en de politiek. Dan zoeken we jou!
Aanmelden kan via www.sportcampagne.nl.

SPORTCAMPAGNETEAM NL

De lokale sportcampagneteams worden ondersteund door
het Sportcampagneteam NL. Een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Vereniging Sport & Gemeenten, Platform
Ondernemende Sportaanbieders en Sportkracht12, met
medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het
Mulier Instituut.

Tekst en beeld: het bondsbureau

MELD JE AAN VOOR HET

Sport
campagneteam
IN JOUW GEMEENTE

aan
meld je
Scan en
mst
bijeenko
voor de

EÉN VAN DE DIGITALE BIJEENKOMSTEN BIJWONEN?

Scan dan de QR-code hierboven om je aan te melden. Staat
jouw provincie niet in onderstaand overzicht, meld je dan aan
voor de landelijke bijeenkomst.

AANMELDEN VOOR EEN REGIOBIJEENKOMST

Van 15 november tot 10 december organiseert het landelijke
campagneteam verschillende (digitale) bijeenkomsten over
de Sportcampagne. Tijdens deze bijeenkomsten lichten zij de
campagne toe en geven de sprekers toelichting op de rol die
lokale Sportcampagneteams, bestuurders, ondernemers en
vrijwilligers in de sportsector hierin kunnen spelen.

Datum

Tijd

Regio

23-11-2021

19.30

Noord-Brabant

1-12-2021

20.00

Landelijke bijeenkomst

6-12-2021

20.00

Zuid-Holland

7-12-2021

20.00

Noord-Holland

9-12-2021

20.00

Utrecht

Datum volgt

Limburg

IETS VOOR JOU?
Meld je dan nu aan voor het lokale
sportcampagneteam van jouw
gemeente via www.sportcampage.nl.
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2022

23 & 24
apr

nk doubletten
PC OISTERWIJK - OISTERWIJK

22
mei

NK Tête-à-tête
LES CAILLOUX - ZEIST

11 & 12
jun

NK Tripletten
MABOUL - EDE

25 & 26
jun

12 & 13
nov

NK Mix
PC DE GOOIERS- HILVERSUM

13 & 14
aug

NK veteranen doubletten
JDB L’AMMERZO - AMMERZODEN

17 dec

NK precisieschieten
PVN - NIEUWEGEIN

e
u
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NPC

2022/2023

1 okt
NPC richtspeeldagen
seizoen 2022/2023
De speeldata voor de NPC
voor het seizoen 2022-2023 zijn
bekend. Noteer de data in je
agenda.
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2022
17 sep

15 okt
29 okt
5 nov
19 nov
10 dec

Speeldag 1
ZATERDAG
Speeldag 2
ZATERDAG
Speeldag 3
ZATERDAG
Speeldag 4
ZATERDAG
Speeldag 5
ZATERDAG
Speeldag 6
ZATERDAG
Speeldag 7
ZATERDAG

NJBB Masters
PVN - NIEUWEGEIN

2023
14 jan
28 jan
11 feb
25 feb
11 mrt
25 mrt
15 apr

Speeldag 8
ZATERDAG
Speeldag 9
ZATERDAG
Speeldag 10
ZATERDAG
Speeldag 11
ZATERDAG
Speeldag 12
ZATERDAG
Speeldag 13
ZATERDAG
Speeldag 14
ZATERDAG
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Tekst en beeld: het bondsbureau

HERZIENE
CODE GOED SPORTBESTUUR
gelanceerd
Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit van onze sportsector. Om dit te waarborgen is
er onlangs een herziene Code Goed Sportbestuur
gelanceerd die dient als kompas voor sportverenigingen.

De huidige Code Goed Sportbestuur is na vijftien jaar geactualiseerd. De nieuwe governance code voor de sportsector
vervangt daarmee de dertien aanbevelingen voor goed
sportbestuur en is van toepassing voor alle bestuurders en
toezichthouders in de Nederlandse sport.

BETERE GOVERNANCE IN DE SPORTSECTOR

Iedere bestuurder heeft een voorbeeldfunctie. Daarom is
sinds 2005 de Code Goed Sportbestuur van kracht. De maatschappelijke waarde van sport neemt toe en sporters hebben
in toenemende mate behoefte aan kwaliteit, integriteit en
veiligheid op en rond het speelveld.
“Met de herziene Code Goed Sportbestuur zet de sportsector
een volgende stap in de richting van betere governance in de
sector - Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF”

VIER PRINCIPES STAAN CENTRAAL

Sportverenigingen zijn van enorme waarde voor de samenleving. Voor het verenigingsbestuur brengt dit een grote
verantwoordelijkheid met zich mee. De Code Goed Sportbestuur biedt een kompas voor integer en maatschappelijk
verantwoord bestuur voor alle sportorganisaties, voor ons als
bond, maar ook voor onze verenigingen en andere sportbedrijven. De nadruk ligt daarbij op maatschappelijke relevantie,
diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. In
tegenstelling tot de dertien aanbevelingen uit 2005 staan
in de herziene Code vier principes van goed sportbestuur
centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en
transparantie.

Aan de hand van deze principes geven sportorganisaties in
Nederland invulling aan sterke en bewuste besturen met een
heldere koers. Dankzij het pas-toe-en-leg-uit-principe leggen
bestuurders en toezichthouders van deze sportorganisaties
verantwoording af over de naleving van de Code tijdens de
algemene vergadering en in het jaarverslag.

load

down
Scan en
ox
de toolb

Om aan de slag te gaan als verenigingsbestuur met de nieuwe
code is er een webpagina gelanceerd, te bereiken middels
bovenstaande QR-code. Via deze pagina kun je als verenigingsbestuurder onder andere een toolbox downloaden waarmee
je aan de slag kunt om de code goed sportbestuur binnen de
vereniging te implementeren.
In deze toolbox is een zelfscan en een e-learning opgenomen.
De e-learning biedt bestuurders hulpmiddelen om aan de
hand van de vier principes, verantwoordelijkheid, democratie,
maatschappij en transparantie, met medebestuursleden in
gesprek te gaan. De Zelfscan geeft inzicht in hoeverre je als
bestuur voldoet aan de Code Goed Sportbestuur en met welke ontwikkelstappen binnen de vereniging nog gezet kunnen
worden door het bestuur.
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DE PARADE

EUROPESE
KAMPIOENSCHAPPEN
PETANQUE 2022

REGIONAAL NIEUWS

Nieuws
UIT DE DISTRICTEN
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 magazine.

Frans Jan Hengst (links)
en Roelof van der Ploeg,
de winnaars van het
districtskampioenschap
doublette.

District Noord
DISTRICTSKAMPIOENSCHAP DOUBLETTE

Frans Jan Hengst en Roelof van der Ploeg van de vereniging
Boulegoed te Harlingen zijn winnaar geworden van het
districtskampioenschap doublette 2021. Op de tweede plaats
eindigden Lucas Steenhuis en Harry Tilman van de vereniging
Près le But te Groningen en derde werden Rob Timmer en Ad
Weening, eveneens van Près le But. Het kampioenschap werd
gespeeld in het Stadspark te Groningen, de thuishaven van de
vereniging Près le But. Er namen dit jaar achttien equipes deel
aan het kampioenschap.

SAKE DIJKSTRA VERLAAT PETANQUESPORT

Sake Dijkstra is om persoonlijke redenen gestopt met de
petanquesport. Dat betekent dat hij ook afscheid heeft
genomen als lid van het districtsteam, waarin hij de portefeuille
wedstrijdzaken beheerde. Het districtsteam kampt nu met drie
vacatures: districtscoördinator, coördinator wedstrijdzaken
en verenigingsondersteuner. Wil jij je steentje bijdragen aan
de petanquesport in regio noord neem dan contact op met
Guillaume Spiering via noord@njbb.nl.
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District Midden

RIET HOOGENBOOM OVERLEDEN

Op zondag 3 oktober is Riet Hoogenboom overleden. Zij
was al geruime tijd ernstig ziek. Riet Hoogenboom is twintig
jaar bestuurslid van de voormalige Afdeling Zes van de NJBB
geweest. Ze was er onder meer secretaris en wedstrijdsecretaris.
Als coördinator van de Zone B (de voormalige afdelingen
6, 7, 8 en 9) maakte ze jarenlang ook deel uit van de
wedstrijdcommissie van de NJBB. In die hoedanigheid deed ze
jarenlang de wedstrijdleiding van de zonale competities in Zone
B. Naast dit alles was ze jarenlang bestuurslid van de enige jaren
geleden opgeheven club Boulaere uit Laren.
In april 2010 werd zij bij haar afscheid van het bestuur van
Afdeling Zes voor haar vele verdiensten gehuldigd met een
zilveren bondsspeld. Riet Hoogenboom is 73 jaar geworden.

DK TRIPLETTE GECANCELD

Het districtsteam heeft helaas moeten besluiten om het
Districtskampioenschap Triplette (dat op zondag 3 oktober
zou plaatshebben bij de vereniging De Hakhorst te Leusden)
te cancelen. Na een uitnodiging, een reminder, een laatste
kans en een verlenging van de inschrijftermijn hadden zich
uiteindelijk te weinig equipes ingeschreven om een volwaardig
kampioenschap te kunnen laten plaatshebben.

SAMENSTELLING DISTRICTSTEAM

Het districtsteam van het NJBB-district Midden is
uitgebreid met Sino van der Heide, met de portefeuille
verenigingsondersteuning. Sino van der Heide assisteerde −
zonder deel uit te maken van het districtsteam − tot nu toe
vooral bij wedstrijdzaken. Het districtsteam kampt nu nog met
één vacature; het betreft de portefeuille sportpromoter. Wil
jij je steentje bijdragen aan de petanquesport in regio midden
neem dan contact op met Guillaume Spiering via
midden@njbb.nl

Tekst en beeld: de districtteams

District Zuidoost

District West

HANS NILLISSEN VERLAAT DISTRICTSTEAM

In district West komen langzamerhand de toernooien en
districtscompetities weer op gang. De belangstelling voor de
WCD en de WSC lijkt zelfs groter dan de vorige keer dat ze zijn
gehouden.

Hans Nillissen is om persoonlijke redenen gestopt met zijn
lidmaatschap van het districtsteam, waarin hij de portefeuille
wedstrijdzaken beheerde. We bedanken Hans voor zijn inzet
de afgelopen jaren. Het districtsteam kampt nu met drie
vacatures: districtscoördinator, coördinator wedstrijdzaken en
sportpromotor.
Wil jij je steentje bijdragen aan de petanquesport in regio
zuidoost neem dan contact op met Guillaume Spiering via
zuidoost@njbb.nl.

District Zuidwest
CJB MIDDELBURG WINNAAR COUPE DES CAPITAINES.

Op zondag 17 oktober jl. hebben de bestuurders van de
verenigingen in het district Zuidwest op het terrein van La
Donnée te Tilburg gestreden om de wisselbeker van de Coupe
des Capitaines. CJB Middelburg was het sterkste team. Met trots
namen zij de wisselbeker mee naar het mooie Zeeuwse land.
Graag zijn zij bereid in 2022 de gastheer te zijn voor deze
jaarlijks terugkerende strijd.

ANNEKE BOKSMAN ONDERSCHEIDEN MET DE ZILVEREN BONDSSPELD.

In 2020 had Anneke Boksman op eigen verzoek afscheid
genomen van haar lidmaatschap van het districtsteam
Zuidwest.
Vanaf 2009 was zij bestuurslid van afdeling 13 en daarna
van het districtsteam Zuidwest. Vanaf haar aantreden in
2009 was zij verantwoordelijk voor de PR en later was zij de
verenigingsondersteuner in het districtsteam. Als gevolg van
deze beide functies had zij veel contact met de verenigingen en
ook met de niet-aangesloten verenigingen in het district.
Ook was zij in de periode 2012-2014
lid van de landelijke promotiecommissie. En in 2014 was zij lid van de werkgroep promotie
n.a.v. de pijlers ‘promotie nieuw meerjarenbeleidsplan’. Kortom
Anneke (en zo hebben we haar ook leren kennen) was een grote
en goede regelaar.
Voor haar vele verdiensten voor de NJBB is zij op de
wedstrijddag om de Coupe des
Capitaines door districtscoördinator
Henk Vermeulen onderscheiden met
de zilveren bondsspeld.

Anneke Boksman tijdens
de Coupe des Captaines

TWEE VERENIGINGEN MET EEN JUBILEUM

Op 17 oktober vierde JBV Nederlek haar zilveren jubileum.
We hopen van harte dat de plannen voor een overdekte
accommodatie binnenkort haar vruchten afwerpen. Deze
actieve vereniging verdient dat zonder meer. Namens het
bondsbestuur bracht Jan Paashuis de felicitaties over. Het was
die dag gelukkig mooi weer en er kon worden gebould - buiten
vooralsnog.
Op 23 oktober vierde MIDI haar negende lustrum,
gecombineerd met de heropening van de kantine die van
(onder) de grond opnieuw was opgebouwd. Van het gebouw
dat in 1986 werd overgenomen van de Bescherming Bevolking
resteren nog wat kolommen en twee buitenwanden. De nieuwe
kantine is veel efficienter en is een goede investering voor de
toekomst.
Natuurlijk onze felicitaties voor de jubilarissen, ook voor die
verenigingen die hun lustra in eigen kring vierden.
Namens de NJBB heeft Andries Wijand drie leden van
JBC Zoetermeer een bronzen speld overhandigd voor hun
jarenlange inzet binnen de vereniging. Vrijwilligers vormen
de ruggengraat van verenigingen, zoals ook tijdens de
ledenraadpleging op 4 oktober nog eens werd benadrukt.

BRONZEN SPELDEN DOOR DISTRICT WEST
UITGEREIKT AAN ZOETERMEER

Op maandag 11 oktober jl. werd tijdens de Algemene
Ledenvergadering van Jeu de boulesclub Zoetermeer door
Andries Wijand, van district West namens de NJBB, 3 bronzen
NJBB spelden uitgereikt aan de leden Huub van Megen,
Cora van Megen en Frans Roos voor hun jarenlange inzet als
veelzijdig vrijwilliger voor de vereniging.
Huub en Cora van Megen zijn sinds 2008 lid van de club en
hebben sinds 2010 al het reilen en zeilen van kantinezaken
op zich genomen. Alle roosters werden gemaakt, gaten in de
roosters werden opgevuld, alles voor de bar voor toernooien,
feestjes enz. werd tot in de puntjes geregeld en verzorgd en
de bestellingen werden gedaan. Het versieren van de kantine
rondom bepaalde feestdagen hoorde daar ook bij. Beiden
hebben ook anderhalf jaar in de het bestuur gezeten.
Sinds een jaar zijn hun vrijwilligers werkzaamheden een stuk
teruggeschroefd. Cora draait nog bardiensten en Huub deed
tot voorkort nog de bestellingen en draait nu sleutel- en
bardiensten en maakt nog steeds de roosters.
Frans Roos, lid sinds 2002, is sinds 2005 tot op heden op
verschillende vlakken actief als vrijwilliger. De dinsdagavond
trainingen, het begeleiden van nieuwe leden, het boules bulletin
en Mon Plaisir. En houdt of hield zich tevens bezig met de PR,
clinics, fotorapportages, beleidsplannen en FiBoLu (Fietsen
Boulen Lunchen).
Drie genoemde leden zijn op dezelfde avond ook tot lid van
verdienste van JBC Zoetermeer benoemd en kregen naast de
bronzen NJBB speld ook een bos bloemen.
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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.

Foto: Nederlandse junioren met Claudy Weibel

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.

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 deze rubriek.

BRUSSEL

Op donderdag 26 augustus vertrok de Nederlandse delegatie
naar Brussel voor het internationaal jeugdtoernooi van
‘'La Bruxelloise à Pétanque’’. Luca Kok, Elise Nuijten, Kim van
Gellekom, Michelle de Blij, Jeseja Letlora en Kasper Stok
namen deel aan dit toernooi onder begeleiding van HansWillem van Gellekom, Frans Velthuis en Jobbi Schefferlie.
Het beste resultaat van de Nederlandse teams werd behaald
door Elise en Kim met een vierde plaats.

GRANDE SYNTHE

Zaterdag 11 september organiseerde Comité du Nord een internationaal jeugdtoernooi in Grande-Synthe, Frankrijk. Twaalf
jeugdspelers vanuit de NJBB namen deel aan dit toernooi om
Nederland te vertegenwoordigen. Namens Nederland namen
deel: Marit Kok, Jip en Sam Timmermans, Dani Rodriquez,
Remi Mosselman, Bart Varkevisser, Jeseja Letlora, Kasper
Stok, Michelle de Blij, Kim van Gellekom, Elise Nuijten en Luca
Kok onder begeleiding van Hans-Willem van Gellekom, Frans
Velthuis, Jobbi Schefferlie, Jean Chevalier en Krijn Kok. Met
de aanwezigheid van zowel regionale als landelijke teams uit
België en Frankrijk hebben de spelers veel ervaring op kunnen
doen. Drie juniorenteams van de NJBB hebben na de Franse
poules het A-toernooi behaald en zijn net voor de halve finale
gestrand. Een knap resultaat in een sterk deelnemersveld.

LUMMEN

Zondag 12 september nam een Nederlands beloften team
deel aan de Pétanque Masters in Lummen. Het team bestond
uit Dylan Velthuis, Niels Saurel en Jobbi Schefferlie met Kees
Kroon als coach. Na de Franse poules behaalde het team
het A-toernooi. In dit toernooi werd een wedstrijd verloren,
waardoor zij in het B-toernooi terecht kwamen. In dit toernooi
werden nog enkele wedstrijden gewonnen met als laatste
een twee-uur durende wedstrijd tegen een regionaal team uit
België. Uiteindelijk is er een mooie vijfde plaats behaald.
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TECHNIEK & TACTIEK

Tekst: Joop Pols

Afleidingen
TE GEFOCUST
OP HET RESULTAAT

Naar een toernooi gaan om je vervolgens alleen
maar te richten op het eindresultaat dat je wilt
halen, is een zekere manier om allerlei vormen
van druk op je spel te leggen.

NATUURLIJK IS WILLEN WINNEN VAN EEN TOERNOOI EEN DOEL

Het is alleen niet zo’n goed doel. Het is een zogenaamd
resultaatdoel. Procesdoelen focussen beter. Je kunt je beter op
iedere worp afzonderlijk focussen en het schot dat je daarnet
miste zo snel mogelijk vergeten en al helemaal niet nadenken
over de boules die daarna moet spelen.
Gedachten zoals: ‘Tot nu toe ging het lekker’, ‘nog één partij en
we zitten in de halve finale’ , zijn niet echt bevorderlijk voor
een goede prestatie. Dit soort gedachten leiden je aandacht
af en voeren de spanning onnodig op met meestal vervelende
gevolgen.
Een hoop mensen zullen zich in het volgende herkennen: met
je eerste boule meteen raak schieten is prettig, de tweede ook,
en dan blijkt dat het ineens erg lastig is om dan ook dat derde
schot te raken. Onschuldig en goed bedoelde aanmoedigingen

saldo is in dit systeem van groot belang. En dat vertroebelt ons
beeld van wat een petanquewedstrijd zou moeten zijn.
Gewoon een nette pot winnen met negen punten tegen en
wat respect voor je tegenstander, kost waarschijnlijk al de
eindoverwinning!
Het systeem is in het begin van de jaren 80 bedacht om het de
wedstrijdleiding zo gemakkelijk mogelijk te maken: Een slechte
reden om een goed toernooi te organiseren!
Het is belangrijk om voor de winst te gaan maar, om het
toernooi te winnen moet je eerst de wedstrijden winnen.
Dus concentreer je op de wedstrijd, sterker nog op de mene
waarin je bezig bent en de boule die je moet gaan spelen.
Speel in het hier en nu, zorg dat dat goed gaat, dan komt de
rest vanzelf.

WAT VINDEN ANDEREN ERVAN

Als jij je zorgen maakt over wat anderen (mede- of tegenspelers
of zelfs het publiek) van je spel zullen denken, zal je spel niet
ten goede komen.
Je wordt zenuwachtig en daardoor zal het je focus vertroebelen,
de concentratie verminderen en het plezier in je spel ontnemen.
De meeste toernooien duren minimaal vier partijen. Dit is over
’t algemeen een uurje of zes.
Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je er plezier aan
beleeft en stoppen met je druk te maken over de mening van
anderen.

Speel in het hier en nu, zorg dat dat goed gaat, dan komt de rest vanzelf
van je teamgenoten zoals: ‘Doe je best’ –‘ Die is voor jou’- ‘Kom
op’ – ‘Je kunt het wel’ – ‘Nu zijn wij aan de beurt’, hebben heel
vaak een averechts effect.
Er is immers geen echte actie aangekoppeld. Ze zeggen
immers niks over wat je zou moeten of kunnen doen om het
doel te bereiken. Ze verhogen slechts de spanning door de
verwachtingen op te schroeven waardoor we sowieso een
mindere worp kunnen verwachten.
Het systeem van vijf voorgelote partijen heeft ons wat dat
betreft geen goed gedaan. We worden al snel ontevreden
wanneer we een paar punten tegen krijgen want een goed

PERFECTIONISME

Petanque is geen spel voor perfectionisten. Alle topspelers
zullen dit beamen. Begrijp en accepteer dat je in iedere
wedstrijd wel een aantal fouten zal maken.
De beste spelers accepteren hun fouten en laten die vervolgens
direct achter zich. Stilstaan bij een gemaakte fout kost heel veel
energie; energie die je beter in je volgende worp kunt stoppen.
Veel spelers zijn nooit tevreden met het resultaat van hun
worp. Na een goed schot hadden ze toch liever een 'carreau sur
place' gehad. Deze ontevredenheid staat een beter resultaat in
de weg.
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QR-code

OP JE SCANAPP, ZO DOE JE DAT!
Nu er steeds meer mogelijkheden zijn om onze
sport te beoefenen, zijn er gelukkig steeds meer
wedstrijden. Bij de wedstrijden is het gebruikelijk
om vooraf je licentie te laten controleren. Sinds een
tijdje gebeurt dat middels een QR-code die via de
NJBB scanapp is op te roepen.

Middels het scannen van deze QR-code kan een scheidsrechter
of wedstrijdleider controleren of de speler over het juiste
lidmaatschap beschikt en deel mag nemen aan de wedstrijd.
In de praktijk is gebleken dat nog niet altijd duidelijk is hoe
deze QR-code kan worden opgeroepen. Daarom is hieronder
een stappenplan uitgeschreven, waarin is uitgelegd hoe de
QR-code eenvoudig kan worden opgevraagd.

STAPPENPLAN DOWNLOADEN APP/QR CODE

1. Ga voor iPhone naar de App store en voor andere telefoons
(Samsung, Huawei etc.) naar de Google Playstore.
(Zie de corresponderende QR-codes hiernaast.)
2. Ga naar het 'zoekveld'.
3. Type NJBB in en klik op 'zoeken'.
4. Download de NJBB Scanapp.
5. Wanneer het downloaden gereed is, open je de NJBB
Scanapp.
6. Het is van belang om een nieuw account aan te maken. Klik
op de groene knop ‘Ik ben nieuw hier’.
7. Vul je e-mailadres in dat ook in de ledenadministratie bij
jouw vereniging (primair lidmaatschap) staat opgenomen en
kies een wachtwoord.
8. Klik vervolgens op 'Account aanmaken'.
9. Je krijgt vervolgens op het opgegeven e-mailadres een
e-mail. Je kunt middels de e-mail jouw account bevestigen.
Klik op de blauwe tekst 'Account bevestigen' in de e-mail.
Let op! wanneer je geen e-mail ontvangt, is er geen e-mailadres van jou bekend of is er een ander e-mailadres in de
ledenadministratie opgenomen. Neem in dat geval contact
op met de ledenadministrateur van jouw vereniging.
10. Je krijgt vervolgens te zien dat de verificatie is gelukt. In de
app is te zien dat je account is bevestigd.
11. Na het inloggen moet de app even laden en kom je in
'Overzicht' terecht.
12. Klik vervolgens rechts onderaan op 'menu'.
13. Je komt nu in het menuoverzicht. Rechtsboven je naam
staan vier losse blokjes. Klik hierop.
14. Nu wordt je persoonlijke QR-code getoond.
15. Let op! Je persoonlijke QR-code kan éénmaal per dag
worden gescand.
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Digitale licentie
Het opvragen van je QR-code is iets anders dan het
downloaden van je digitale licentie. Jouw digitale
licentie kun je zelf downloaden via de website van
de NJBB. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

1. Ga naar www.njbb.nl
2. Klik bovenin het menu op het menu 'Ledenadministratie'
3. Op de pagina die wordt geopend als je stap 2 hebt gevolgd,
zie je aan de rechterzijde van de pagina allemaal oranje
blokjes met tekst. Klik op het blokje 'Link downloaden
digitale licentie'. Je ziet nu onderstaand scherm:

4. Vul in het veld 'gebruikersnaam' je e-mailadres is en klik
vervolgend op 'Nieuw wachtwoord aanvragen'

Tekst en beeld: het bondsbureau

PETANQUE ALS
MIDDEL TEGEN
eenzaamheid
Op 14 juli vond het One-Year-To-Go moment

plaats in ’s-Hertogenbosch met betrekking tot
het EK Petanque. Naast de organisatie van het
EK Petanque is met de gezamenlijke partners
(More2Win, gemeente ʻs-Hertogenbosch, Brabant
Sport en Team TOC) ingezet om petanque als
middel in te zetten tegen het terugdringen van
eenzaamheid.

5. Op je e-mailadres ontvang je een wachtwoord waarmee je
kunt inloggen. Bij 'gebruikersnaam' vul je jouw e-mailadres
in en bij wachtwoord het wachtwoord dat je zojuist per
e-mail ontvangen hebt.
6. Het kan zijn dat je onderstaande melding krijgt en jouw
wachtwoord moet wijzigen. Bij huidig wachtwoord vul je het
wachtwoord in dat je via de mail hebt ontvangen. Bij 'Nieuw
eigen wachtwoord' en 'herhaal eigen wachtwoord' vul je een
eigen verzonnen wachtwoord in (2x precies hetzelfde). Het
wachtwoord moet minimaal 6 karakters waarvan minimaal
2 van de 6 tekens een cijfer moet bevatten.

Om dit te realiseren is in een viertal wijken in ’s-Hertogenbosch
een petanque wijktoernooi georganiseerd. Na afloop van het
wijktoernooi hebben alle deelnemers enkele vragen gekregen
met betrekking tot het wijktoernooi. Uit de analyse komen
enkele interessante gegevens naar boven:
1. Gemiddelde leeftijd deelnemers is 69 jaar
2. 56% van de deelnemers voelde zich minder eenzaam dan
voorheen
3. 51% van de deelnemers overweegt lid te worden bij een
petanque vereniging
De resultaten bieden kansen voor petanqueverenigingen. In
ieder dorp of stad zijn meerdere openbare baantjes in wijken
te vinden. Door samen te werken met de gemeente in relatie
tot het thema eenzaamheid biedt dit kansen voor petanqueverenigingen. Mocht je van plan zijn om binnen jouw gemeente
iets te organiseren in relatie tot het thema eenzaamheid
maak dan gebruik van de cijfers zoals deze op pagina 22 zijn
opgenomen. Neem voor meer informatie contact op met één
van de medewerkers van het bondsbureau.

7. Klik in de linkerkant in het menu op 'Digitale licentie mobiel'
8. Het onderstaande scherm wordt weergegeven:

9. Klik op licentiepas en voilà je licentiepas wordt geopend.
Je kunt deze nu printen. Als je de licentiepas als pdf wilt
opslaan, moet je dit doen via de browser van Mozilla
FireFox. Deze kun je op je pc downloaden via
www.mozilla.org.

Mocht het ondanks deze stappenplannen niet
lukken, neem dan contact op met de ledenadministrateur en/of secretaris van jouw
vereniging.
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Impactrapportage

Deelnemersonderzoek

Bossche Boules 2021
Eén van de gevolgen van de Corona-crisis was de terugloop in het
aantal sociale contacten. Bijgevolg ontplofte het aantal eenzamen
in Nederland en 65 plussers bleken een bijzondere kwetsbare
doelgroep. Met More2Win hebben wij een bijdrage willen leveren
aan het bevorderen van sociale contacten, stimuleren van sporten
in verenigingsverband en het verminderen van gevoelens van
eenzaamheid in deze doelgroep. More2Win organiseerde met
haar partners de pilot ‘Bossche Boules’: lokale wijkentoernooien
petanque. In deze impactrapportage presenteren wij de eerste
resultaten van de uitgevoerde pilot in 2021.

Rapportcijfer Organisatie

Netto Promotor Score

9,3

75,7

Gemiddeld aantal nieuwe
contacten per deelnemer

Gemiddelde leeftijd
deelnemers

16 contacten

69 jaar

Performance Indicators
Mensen leren kennen in de
buurt die ik nog niet kende
4,18

Totaal aantal unieke deelnemers: 108
Totaal aantal afgenomen vragenlijsten: 56
Heb ik mensen uit andere
culturen leren kennen

Geslacht

Heb ik vaker contact gehad met
buurtgenoten dan normaal

37,50%

3,42

3

2,77

Nieuwe mensen leren kennen
3,98 waar ik goed mee kan
opschieten

3,49
62,50%

Mannen

Meer zelfvertrouwen in sociale
vaardigheden om (nieuwe)
sociale contacten aan te gaan

Ken ik meer mensen in de
buurt dan voor het
wijktoernooi

Vrouwen

„Ik had het nog nooit gedaan

maar ik had de dag van mijn leven”
Deelnemer wijktoernooi de Schutskamp (V)

Lidmaatschap
34,80%
0%

65,20%

20%

40%

Lid van vereniging

60%

80%

100%

Gevoelens van eenzaamheid

Geen lid van vereniging

Vorig jaar (enigszins) eenzaam gevoeld

41%

Overweegt lid te worden
Helemaal eens

33,30%

Eens

52,30%

16,70%

Weet nog niet

30,00%

Oneens

Ik voelde mij (enigszins) minder eenzaam door
wijktoernooi

3,30%

Helemaal oneens

56,80%

16,70%
0%
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Afgelopen maand (enigszins) minder eenzaam
gevoeld

5%

10%

15%

20%

25%

30%

De resultaten in deze rapportage komen uit de vragenlijsten die zijn afgenomen
op de laatste speelavond van Bossche Boules 2021. Cases met missing values zijn
geëxcludeerd waardoor er per item verschillen kunnen zijn in het aantal respondenten.
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SP

Vragen of opmerkingen?
sebastiaan@more2win.com

NLO

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
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VERENIGINGEN

De nieuwe leden. Foto: Janet de Graas, Haastrecht

Vakantie Napret is een jaarlijkse activiteit
van PV Gouda om nieuwe leden te werven.
Op vier opeenvolgende zondagen in
september nodigen we inwoners van
Gouda en omgeving uit om via een
gratis introductiecursus kennis te maken
met de petanquesport. Het cursusdeel
bestaat uit Basisregels en Techniek (dag
1), Richten en Plaatsen (dag 2) en Raken
en Schieten (dag 3). Op de laatste
zondag volgt dan een toernooi om het
geleerde in de praktijk te brengen.
Tijdens de Vakantie Napret proberen we
de deelnemers enthousiast te maken
voor het beoefenen van de petanquesport in verenigingsverband. Dat lukt
aardig, want dankzij deze activiteit is
het ledenbestand gegroeid van ongeveer 80 leden in 2010 naar zo’n 200
leden in 2020.
COVID-19 was de afgelopen anderhalf
jaar de grote spelbreker. Net als bij veel
andere verenigingen stonden bij ons alle
activiteiten op een laag pitje, hadden we
weinig inkomsten en was er een terugloop aan leden. Een uitdaging dus om in
2021 met extra energie via de Vakantie
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Napret het ledenbestand weer op peil
te brengen. En dat hebben we geweten.
Deze dag kende een recordaantal van
maar liefst 60 deelnemers, waaronder
ouderen, maar ook meerdere gezinnen
en zelfs negen kinderen. Voor deze
laatste groep is in allerijl zelfs nog een
apart programma opgesteld.
Resultaat van dit alles is 36 nieuwkomers
en daardoor een ledengroei naar 218
leden op dit moment. Natuurlijk zullen
er aan het eind van het jaar weer wat
opzeggingen zijn, maar dat we met
tenminste 200 leden het nieuwe jaar in
gaan, staat wel vast.

WAT IS HET GEHEIM?

Die vraag stelde de redactie van het
bondsblad ons ook. En natuurlijk met
het verzoek om het antwoord met
andere verenigingen te delen. Hieronder
daarom een aantal elementen die wij in
onze aanpak als belangrijk en succesvol
beschouwen. Ze verklaren niet de
extreme opkomst dit jaar, maar wel hoe
wij belangstellenden verleiden om lid te
worden.

EEN MEERDAAGS PROGRAMMA

Het cursusprogramma verspreid over
vier opeenvolgende zondagen zorgt
voor binding. Het is best mogelijk om
een introductie petanque in één middag
te geven, maar de deelnemers gaan dan
vol indrukken naar huis en je moet maar
zien of ze nog terugkomen. In onze aanpak heb je meer tijd om elkaar te leren
kennen en ook een reden om weer te
komen. Wie aan het eind van de dag afscheid neemt met “tot volgende week”,
heeft het naar zijn zin gehad en komt
terug. Je hoeft dan ook niet meteen over
‘lid worden’ te beginnen. Dat doen we
pas na dag twee.

KLEED HET AAN

Als je het doet moet je het goed doen.
Met vlaggen, spandoeken en banners
kleden we het speelveld aan alsof het

Tekst en beeld: PV Gouda

Record

LEDENAANWAS IN GOUDA
ZESENDERTIG nieuwe leden! Dat is het recordresultaat van de
Vakantie Napret actie van Petanque Vereniging Gouda in 2021.

een Nationaal Kampioenschap betreft.
Een informatietafel met folders en
flyers van de vereniging, een kist met
demoboules, de plaatjesboeken van
Henk Reesink, enzovoort. Stoelen
rondom het speelveld, het terrein aangeharkt, het lesmateriaal tiptop in orde

moeten warm ontvangen worden en
zich bij de vereniging thuis voelen.
Kondig ruim van tevoren aan wat er gaat
gebeuren en zorg dat zoveel mogelijk
leden op de hoogte zijn en mee willen
doen. Doe vooral ook een oproep om in
de naaste omgeving familie en vrienden
enthousiast te krijgen om kennis te
maken met petanque.

PR EN RECLAME

Succes valt of staat met de opkomst van
deelnemers. Dat vereist dat er zoveel
mogelijk bekendheid over de activiteit

en daarom starten wij direct na de
Vakantie Napret onze jaarlijkse Basisopleiding Petanque (de BOP). Dat is een
opleiding in twee delen met in totaal
13 lesavonden. In de opleiding komen
alle aspecten van het petanque aan bod
en zorgen speelse oefeningen voor de
vorming van een hechte groep. Na de
opleiding voegt de groep zich als een
soort ‘jaargang’ moeiteloos in de vereniging. Doorgaans ontstaan er binnen zo’n
jaargang dan weer nieuwe initiatieven,
zoals de vorming van een NPC-team.

Ledenwerving is een verenigingsactiviteit
en de speelboules in kistjes klaar voor
gebruik. Deelnemers zien dat je er werk
van hebt gemaakt en waarderen dat.

EEN GOED INSTRUCTIE

Veel belangstellenden kennen jeu de
boule van de camping. In de lessen richten wij ons op een goede werptechniek,
de juiste houding en balvoering, enzovoort. Een opgeleide Basis Instructeur
Petanque zoals wij die hebben kan dat
verzorgen. Het geeft de deelnemers het
idee dat er wat te leren en te verbeteren
is. Dat maakt nieuwsgierig.

DOE HET MET ZIJN ALLEN

Ledenwerving is een verenigingsactiviteit.
Deelnemers aan de Vakantie Napret

gegenereerd moet worden. Naast onze
website en de sociale media adverteren
wij daarom in ieder geval in meerdere
lokale bladen en worden op meerdere
plekken flyers opgehangen of verspreid.
Ook maken wij gebruik van zoveel
mogelijk gemeentelijke internetplatforms
zoals bijvoorbeeld ’Gouda bruist’, of
’Gouda ontdekt’. Andere gemeentes
beschikken ongetwijfeld over soortgelijke
alternatieven.

ZORG VOOR FOLLOW UP

Succes bij de werving is één ding, maar
het binden en vasthouden van leden
is een tweede. Nieuwelingen moeten
integreren in de vereniging en niet als
eenlingen wegkwijnen. Dat is best lastig

KOPPELING VAN DE ACTIVITEITEN

Om deel te nemen aan de Basisopleiding
Petanque moeten deelnemers aan de
Vakantie Napret lid worden van de
vereniging. Zij volgen dan tot december
het eerste deel van de BOP. Deel 2 start
in januari en om daaraan deel te kunnen
nemen moet het lidmaatschap voor een
jaar worden verlengd.
Meer weten, of wil je contact
met ons opnemen? Zie onze
website www.goudapetanque.nl

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

25

TUSSEN DE REGELS

Door: Boudewijn Waijers, scheidsrechter

WANNEER IS HET BUT

geldi�?

Sinds de introductie van de nieuwe spelregels, begin
dit jaar, bereiken mij van verscheidene spelers en
scheidsrechters vragen over enkele specifieke
aanpassingen.

De meeste vragen hebben te maken met artikel 7, lid 3:

Een but is slechts geldig uitgeworpen als:
(…)
3. De afstand van het but tot enig obstakel en tot de uitlijn aan de
kopse kant ten minste 50 centimeter en de afstand tot een andere
in gebruik zijnde cirkel of in gebruik zijnd but ten minste anderhalve
meter bedraagt (let wel: er geldt geen minimale afstand tot de
afbakeningslijnen tussen de banen of de uitlijnen aan de zijkant
van de banen).

Let op: dit lid 3 gaat over terreinen met afgebakende banen.
Wat voor terreinen zijn dat eigenlijk? Wel, dat zijn terreinen
waarbij voor iedere afzonderlijke partij een eigen baan beschikbaar is. In de meeste gevallen hebben we het dan over een lange,
rechthoekige bak, die is omgeven door verlieslijnen, waarbij de
afzonderlijke banen door afbakeningslijnen worden gescheiden.
Maar bijvoorbeeld niet over de NPC, waar drie afzonderlijke
partijen in één vak worden gespeeld, zonder afbakeningslijnen
ertussen.
Twee vragen over dit artikel komen steeds weer terug.

1. WAT IS DE ‘ZIJKANT’ VAN DE BAAN?

Afgebakende banen worden omsloten door lijnen: twee aan
de ‘kopse’ kanten en twee aan de ‘zijkanten’. Dan geldt er een
afstand van 50 centimeter tot de korte kopse kanten, maar géén
afstand tot de lange zijkanten (zelfs niet als je speelt in de eerste
of laatste baan van de bak, waar sprake is van een verlieslijn en
niet van een afbakeningslijn).
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En wat als het speelveld niet is verdeeld in afgebakende banen?
Dan kun je in principe alle kanten op spelen, en zijn er geen
kopse kanten of zijkanten. Er kunnen echter wel verlieslijnen zijn,
zoals bijvoorbeeld bij de NPC het geval is. In dat geval heeft de
reglementencommissie bepaald dat voor alle verlieslijnen de
minimumafstand van 50 centimeter geldt bij het uitwerpen van
het but.

2. WAT TE DOEN ALS ER OP MINDER DAN 50 CM VAN DE UITLIJN
AAN DE ZIJKANT EEN BALK LIGT?

Dit is een situatie die in de praktijk veel voorkomt, met name
in binnen-accommodaties. Daar ligt vaak een verlieslijn om de
speelvelden heen, er is een smal strookje van minimaal 30 centimeter zodat boules uit kunnen rollen, en vervolgens is er een
balk of betonnen rand of muur die we de afschotting noemen.
Deze afschotting geldt als een obstakel en dus moet de afstand
tot het but volgens bovenstaand artikel 7 minstens 50 centimeter zijn. Tegelijk bepaalt het artikel dat er géén minimale afstand
tot de uitlijnen aan de zijkant geldt. Als de afstand tussen de
uitlijn en de afschotting dus minimaal is, blijft er een strook van
20 centimeter binnen de lijnen over waar beide regels gelden.
En dat kan natuurlijk niet.
De reglementencommissie heeft over dit specifieke geval bepaald
dat het but bij het uitwerpen aan alle regels moet voldoen: ook al
geldt er geen minimumafstand tot de zijlijn, de minimumafstand
van 50 centimeter tot de afschotting geldt nog altijd wél.

DOWNLOAD
DE GRATIS
BOULESBAAS-APP
IN DE APP STORE OF PLAY STORE!

Voeg alle baantjes toe aan de
Boulesbaas-app
De Boulesbaas app kent inmiddels weinig
geheimen meer voor de Nederlandse petanquespelers. In die Boulesbaas app vind je een kaart,
met daarin inmiddels al meer dan 400 geregistreerde speellocaties. Dit is een mooi aantal, maar
we weten dat er nog veel meer petanquebanen te
vinden zijn in Nederland. Help jij mee om zoveel
mogelijk speellocaties in kaart te brengen door
het baantje bij jou in de buurt aan te melden!?

r meer
Scan voo
tie
informa

Met de Boulesbaas-app:
• Kan je vrienden uitdagen een potje te spelen
• Vind je de speellocaties het dichtst bij jou in de buurt
• Kan je de score bijhouden tijdens het spelen
• Zie je eenvoudig waar jij staat op de ranglijst
• Kan je alle statistieken zien. Tegen wie speel je liever wel en tegen wie niet?
• Hou je je speelsterkte bij en zie je je ontwikkeling als speler terug
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WORDT

vriend
VAN HET
EK PETANQUE
IN 2022

Tijdens het 50-jarig bestaan van de NJBB vindt het hoogtepunt
in 2022 plaats op de Parade in ’s-Hertogenbosch. Van woensdag 13 t/m zondag 17 juli wordt gestreden om vijf Europese titels
in de onderdelen tête-à-tête mannen, tête-à-tête vrouwen,
doubletten mannen, doubletten vrouwen en doubletten mix.

JE KUNT HET EK PETANQUE ALS VRIEND OP DRIE MANIEREN STEUNEN:
1. UNIEKE EK PETANQUE VRIEND

Voor een donatie van 100,- wordt jij een 'Unieke EK Petanque
vriend'. Je behoort dan tot een selecte groep van 250 vrienden.
Voor dit bedrag ontvang jij een speciale jubileum tossmunt
en een limited edition van het officiële wedstrijdpolo (zie foto
hierboven). Dit unieke shirt is gelabeld met een uniek volgnummer. Daarnaast ontvang je alleen als unieke vriend voorrang op
de ticketverkoop tijdens het EK (finales).

2. JUBILEUMVRIEND

Voor een donatie van 50,- wordt jij onze 'Jubileumvriend'. In dit
bijzondere 50-jarig jubileumjaar ontvang je voor deze donatie
een speciale jubileum tossmunt en een uniek oranje supporters
t-shirt (zie foto hiernaast).

3. TROUWE SUPPORTER

Voor 25,- wordt je trouwe supporter en ontvang je de speciale
jubileum tossmunt.

28

Voorzijde ofﬁciële
wedstrijdpolo voor vrouwen

Achterzijde ofﬁciële
wedstrijdpolo voor mannen

Achterzijde fanshirt
voor vrouwen

Voorzijde fanshirt
voor mannen

Wil jij petanquevriend worden en/of een petanquevriend
verassen met een origineel cadeau dan kun je dit doorgeven
via een formulier dat vanaf eind november op de website
Nlpetanque.nl en NJBB.nl te vinden is. Via social media en
de digitale nieuwsbrieven volgt hierover meer informatie de
komende periode.
Van je bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail met het
verzoek het bedrag over te maken op het rekeningnummer van
de NJBB. Deze informatie is in de mail opgenomen.
De polo’s en t-shirts worden in het 1e kwartaal van 2022
geproduceerd en uitgeleverd via de verenigingen.
Op het ofﬁciële wedstrijdpolo, t-shirt en de tossmunt wordt het speciale
jubileumlogo geplaatst. Dit logo wordt op 01 januari 2022 onthuld. Het
huidige NJBB-logo dat in de voorbeelden is gebruikt, wordt op de verschillende
merchandise vervangen door het speciale NJBB jubileumlogo. Daarnaast kan de
deﬁnitieve merchandise op bepaalde (kleine) punten afwijken van de getoonde
voorbeelden.

