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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+
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Voorwoord
Beste lezer,
Voor je ligt de eerste Petanque uit ons
jubileumjaar. Het jaar waarin we het
50-jarig jubileum vieren van de NJBB.
Dat doen we door middel van allerlei
leuke activiteiten waarvan Lieke Vogels
als voorzitter in haar voorwoord al een
tipje van de sluier oplicht.
Daarnaast nemen we in dit blad
afscheid van oud-directeur Twan
Beckers (en lees je ook wie zijn opvolger
is) en kondigen we de versterkingen van
het bondsbureau aan.
Ook kijken we terug naar het verleden:
wat was er 50 jaar geleden actueel
binnen de petanquewereld?
Als laatste nog een oproep: ken jij
iemand die echt in aanmerking komt
voor de rubriek ‘Vrijwilliger in beeld’!?
Geef hem of haar dan op door een
mail te sturen naar redactie@njbb.nl
en wie weet zie je jouw suggestie in de
volgende editie terug.
Veel leesplezier!
De Redactie
Ps. Wil jouw vereniging ook een keer
gastredactie zijn? Neem dan contact
met ons op via redactie@njbb.nl

Vrijwilliger in beeld: Bedankt Jac!
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KORT NIEUWS

BESTEL NU JE KAARTEN
VOOR HET WK PETANQUE
IN KARLSLUNDE
Het eerstvolgende WK Petanque vindt
van 12 tot en met 15 mei plaats in het
Deense Karlslunde. De wereldtop komt
daar bijeen om uit te vechten wie ’s
werelds beste is. Daar kan jij bij zijn!

De kaarten hiervoor kunnen al wel worden
besteld! Dit doe je door een e-mail te
sturen naar info@wcdenmark2022.com.
De kaarten worden verkocht als pakket
en zijn voor alle 4 de dagen vereist.
Kosten: €70,-.

Wees er snel bij als je weet dat je naar
het WK wil gaan als toeschouwer. Zodra
bekend is welke spelers Nederland
zullen vertegenwoordigen, wordt dit zo
spoedig mogelijk vermeld.

OP DEZE MANIER CONTACTEER JE
VANAF NU HET BONDSBUREAU

Vanaf maandag 17 januari 2022 is
de manier waarop het bondsbureau
kan worden bereikt aangepast. Dit
heeft onder andere te maken met de
personeelskrapte op het bondsbureau.

PER TELEFOON

Het bondsbureau is telefonisch
bereikbaar van dinsdag tot en met
vrijdag van 8.30 - 12.30.

PER CONTACTFORMULIER

Uiteraard is het bondsbureau op een
andere manier goed te bereiken. Dit
doormiddel van het contactformulier
dat ingevuld kan worden. Je vraag komt
bij de juiste persoon terecht en kan
daardoor beter worden afgehandeld.

Josefien Koogje tijdens de 'Live Masters Petanque'.

NEDERLAND SLUIT ‘LIVE MASTERS
PETANQUE’ AF MET 5E PLAATS
Na 2 dagen petanque in de boulodrome
in Karlslunde, waar van 12-15 mei het WK
gespeeld wordt, sloot Nederland de ‘Live
Masters petanque’ af met een 5e plaats.
Het toernooi was onderdeel van het
selectietraject van de Nederlandse
selectie om tot een definitieve selectie
van twee dames en twee heren te komen
voor de komende WK en EK. Nederland
werd vertegenwoordigd door Josefien
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Koogje, Selena van der Hoef, Tim van
Drunen Littel en Kees Koogje.
Er werd tegen ieder land gespeeld met
in de eerste ronde een heren en dames
tête-a-tête en een mix en in de tweede
ronde een heren en dames doublette.
Hierin werd gespeeld tegen een aantal
nationale selecties en tegen topspelers
uit België en Frankrijk. De begeleiding
en spelers kijken terug op een geslaagd
toernooi.

VAN DE
VOORZITTER
Met 2022 is ons jubileumjaar dan
eindelijk aangebroken. Een enorm
feestelijk jaar waarbij we hopelijk zo veel
mogelijk petanque-enthousiastelingen
kunnen begroeten op de Parade
in ’s-Hertogenbosch of bij andere
feestelijkheden dit jaar. Een ideale
gelegenheid ook om mensen uit eigen
sociale kring te laten zien wat voor
fantastische sport wij met z’n allen
beoefenen. Niet alleen via het EK,
maar daar omheen zitten ook allerlei
prachtige initiatieven eraan te komen.
Het duurt niet lang meer eer je daarover
hoort.

NPC

Even terug naar het zelf beoefenen
van de sport: Hoewel er steeds meer
versoepelingen zijn doorgevoerd, blijft
COVID-19 nog altijd als een schaduw
over de (petanque)wereld hangen.
Het was dan ook een ontzettend
moeilijke beslissing de NPC voor dit
seizoen wederom niet volledig uit te
spelen. Er is geluisterd naar signalen
uit het land, waaruit bleek dat veel
teams voorkeur hadden voor het
niet uitspelen van de competitie. De
vloedgolf aan besmettingen zorgde
voor een onderbezetting en problemen
met het plannen van wedstrijden.
Alle verenigingen hebben inmiddels
bericht ontvangen dat zij de helft
van het inschrijfgeld voor 2021/2022
teruggestort krijgen. Natuurlijk is
het ontzettend jammer dat we weer
geen volledige competitie hebben
afgewerkt, maar kan er met het spelen
van een halve competitie wel worden
afgerond. Dat betekent dat er teams
promoveren en degraderen, waardoor er
volgend jaar weer een nieuwe indeling
wordt gemaakt. Ik ga er vanuit dat het
komende seizoen minder uitdagingen
voor zijn kiezen krijgt.

LEDENBIJEENKOMSTEN

Hoewel onze blik natuurlijk veelal
gericht is op het 50-jarig jubileum van
de bond en het EK Petanque, blijven
we ook gefocust op de verenigingen.
Het is niet eens zo heel lang geleden
dat de ledenbijeenkomsten van
2021 plaatsvonden, maar die
van 2022 hebben we ook alweer
bijna achter de rug. Tijdens de
ledenbijeenkomsten in september en
oktober 2021 is het gegaan over de
identiteit van de vereniging. Tijdens
de ledenbijeenkomsten van 2022
hebben we gesproken over een drietal
onderwerpen: de opleidingen binnen de
NJBB en de behoeften van verenigingen
op dit vlak, het EK op de Parade en het
belang hiervan voor alle verenigingen
en tot slot de vraag hoe de landelijke
organisatie en de verenigingen elkaar op
de beste manier kunnen ondersteunen
om de petanquesport sterker te maken.
Houd www.njbb.nl in de gaten voor de
meest actuele informatie over deze
onderwerpen.
Daarnaast was dit natuurlijk een
ontzettend goede gelegenheid voor
verenigingsbestuurders om in gesprek
te gaan met het bondsbestuur. Ik nodig
verenigingsbestuurders dan ook van
harte uit massaal gehoor te geven aan
onze uitnodiging iedere keer bij deze
bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Tot slot hoop ik jullie het komende jaar
veelvuldig tegen te komen. Niet in de
laatste plaats in ’s-Hertogenbosch op de
Parade!
We gaan er met z’n allen een prachtig
feestjaar van maken!

Lieke Vogels
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TOERNOOIEN

SUCCESVOLLE DEELNAMES
NEDERLAND AAN WK PETANQUE
IN SANTA SUSANNA
Voor de tweede keer in de geschiedenis heeft de Nederlandse
Petanque Jeugd het podium behaald tijdens het WK Petanque.
In Santa Susanna (Spanje) eindigde de Nederlandse jeugd op een
prachtige 3e plaats!

Voor de talentvolle equipe bestaande
uit Elise Nuijten (17 jaar, L’Esprit, Schiedam), Kim van Gellekom (15 jaar, Folâtre
Pijnacker), Michelle de Blij (17 jaar, Les
Boulistes, Gorinchem) en Luca Kok (17
jaar, L’Esprit, Schiedam) was dit de eerste keer dat zij in deze samenstelling
meededen aan een WK Petanque en
meteen met groot succes. Deze equipe
werd bijgestaan door de coaches Frans
Velthuis en Jobbi Schefferlie. Hans Willem van Gellekom bood ondersteuning
als teambegeleider. Mede door de begeleiding en de enthousiaste support van
meegereisde ouders, heeft de jeugd een
prachtig resultaat neergezet.
In de voorronden won de Nederlandse
equipe twee van de vijf poulewedstrijden en plaatsten zij zich als nummer 14
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voor de achtste finale waarin thuisland
Spanje 1 (nummer 3 geplaatst) werd
verslagen met 13-9. In de kwartfinale
werd vervolgens na een zeer spannende
wedstrijd Monaco met 13-12 geklopt. In
de halve finale was de equipe van Madagascar helaas te sterk (4-13). Deze reeks
van wedstrijden leidde tot een geweldige 3e plek, iets waar spelers, begeleiders
én ouders enorm trots op mogen zijn. In
de finale bleek Frankrijk 2 te sterk voor
Madagascar, hiermee werden zij wereldkampioen.

Uitslagen

Bij terugkomst in Nederland stond er een
heus ontvangstcomité op het vliegveld
klaar voor de jeugd. Met spandoek en
al werd de equipe gefeliciteerd met hun
prestatie. Ook voorzitter Lieke Vogels
heette de jeugd van harte welkom.

1/4e finale:

Frankrijk 1 – Nederland:

13-8

Polen – Nederland:

13-4

Israël – Nederland:

1-13

Duitsland – Nederland:

13-7

USA – Nederland:

9-13

1/8e finale:
Nederland – Spanje 1:

Nederland – Monaco:

13-9

13-12

1/2e finale:
Nederland – Madagaskar 4-13

Tekst en beeld: het bondsbureau

Hoewel de uitschakeling natuurlijk een
teleurstelling was, gaat de prestatie onder leiding van coach Wim Boluijt wel
de geschiedenisboeken in als meest succesvolle WK ooit. Nooit eerder wist een
mannenequipe op een WK door te dringen tot de kwartfinale.
Uitslagen mannen
Vrijdag
Nederland – Rusland:

13-0

Nederland – Oostenrijk:

13-6

Frankrijk – Nederland:

13-0

Nederland – Engeland:

13-2

Zaterdag:
Nederland – Portugal:

13-0

Nederland – Madagaskar: 7-13

VROUWEN

Tegelijkertijd met het WK Jeugd vond het
WK Vrouwen plaats. Namens Nederland
namen Katy Kamps – Bosch, Ria Bronsema, Sandy Rikkers en Jenny den Baas
deel. Zij werden begeleid door Toon van
Alebeek. De vrouwen drongen door tot
de achtste finales, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in Denemarken.

MANNEN

Ook de mannenselectie kijkt terug op
een prachtig toernooi. De kwartfinale
werd bereikt, maar daarin moesten Kees
Koogje, Essa Agzoul, Joey van Doorn en
Ali Doualeh hun meerdere erkennen in
gastland Spanje. Hiermee eindigden de
heren op een gedeelde 5e plek.

Nederland – Engeland:

13 -6

1/8e finale:
Nederland – Turkije:

13-3

Zondag:
1/4e finale:
Spanje – Nederland:

13-9

Santa Susanna

Santa Susanna is een Spaanse badplaats die aan de Costa Brava ligt, in de provincie
Barcelona. Het is met de auto zo’n 1.450 kilometer rijden en daar doe je ongeveer 15
uur over. Het is maar goed dat onze equipes met het vliegtuig zijn gegaan.
Je zou Santa Susanna kunnen herkennen aan de langgerekte Playa de Llevant en de
kilometers lange Passeig Maritim boulevard, die onder toeristen bijzonder populair
is. Er wonen net geen 3.000 mensen en het ‘dorp’ is 12,5 km² groot.
Santa Susanna telt 2.954 inwoners en heeft een oppervlakte van 12,5 km². Het dorp
ligt eigenlijk op een heuveltop en in de vlakte ervoor bevindt zich het toeristisch
gedeelte, met hotels en andere accommodaties. Er is naast het strandtoerisme met
z'n uitgestrekte promenade ook natuurtoerisme en cultuurtoerisme.
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Door: het bondsbureau

UPDATE

Opleidingen
Zoals beschreven in het vorige bondsblad, gebeurt er achter
de schermen veel op het vlak van de (door)ontwikkeling van
opleidingen. Hierbij volgt een update op dit vlak.

PILOT SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING

Onder andere door de gevolgen van
COVID’19 kon de vernieuwde (basis)
scheidsrechtersopleiding helaas in 2021
nog niet van start gaan. Er vonden
immers geen toernooien plaats om in de
praktijk te kunnen leren. Dat is gelukkig
nu voorbij. De pilot start eind maart, er
zijn nog enkele plekken beschikbaar.
Mocht je interesse hebben, neem dan
contact op met Remco Haring
(remco.haring@njbb.nl).
Het kan ook zijn dat maart net iets te
vroeg voor je komt, maar dat je wel
interesse hebt. Houd dan de site van
de NJBB in de gaten. In het geval dat jij
niet de enige binnen je vereniging bent
die een opleiding tot scheidsrechter wil
volgen, neem dan ook contact op met
Remco. Misschien kunnen we in dat
geval, al dan niet in samenwerking met
een aantal verenigingen in de buurt,
bij jou op de vereniging een opleiding
organiseren.
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MEER INFORMATIE TIJDENS DE
LEDENBIJEENKOMSTEN

Ook in het bondsbestuur wordt de
urgentie rondom het opleiden van
officials gedeeld. Ondanks de grote
inzet van een aantal betrokkenen, heeft
de herziening van de opleidingen nog
niet geleid tot een voldoende aantal
gekwalificeerde officials. Sinds 2018 zijn
er 27 personen opgeleid tot RSR
(Regionaal Scheidsrechter), 50 personen
tot RWL (Regionaal Wedstrijdleider) en
23 personen tot BIP (Basisinstructeur
Petanque).
Met ingang van 2022 heeft Valentijn
van Koppenhagen in het bestuur de
’portefeuille opleidingen’ onder zich.
Met Valentijn, maar ook onder andere
met Niek Tholen, is er in 2022 al een
aantal gesprekken gevoerd over hoe
we binnen de NJBB opleidingen meer
robuust op de kaart kunnen zetten.
Het belangrijkste daarin is een betere
afstemming met de verenigingen over
hun behoefte op dit vlak. Een goede
samenwerking is hierbij onmisbaar.

Ook is er meer regie nodig als het gaat
om de wijze waarop de opleidingen
worden georganiseerd. Dit laatste gaat
gebeuren door een in te stellen 'opleidingscommissie'. Veel meer hierover
wordt besproken tijdens de ledenbijeenkomsten dit voorjaar. Verenigingsbestuurders zijn van harte welkom om
aan te schuiven tijdens deze ledenbijeenkomsten, op de site van de NJBB is
te vinden waar en wanneer de ledenbijeenkomsten gaan plaatsvinden.

LEVER JE BIJDRAGE IN DE
OPLEIDINGSCOMMISSIE

De opleidingscommissie zal in ieder
geval de regie te nemen over:
• het initiëren van het verder ontwikkelen
van opleidingen binnen de NJBB;
• het initiëren en bewaken van onderlinge
afstemming tussen de verschillende
opleidingen;
• het initiëren van afstemming met
andere geledingen binnen de NJBB
(zoals bijv. de reglementencommissie);

Oefenvragen die in de elearning omgeving te vinden zijn.

• het organiseren en het bewaken van
de kwaliteit van opleidingen en de
toetsing daarbinnen;
• het opzetten en uitvoeren van een
accreditatiebeleid, met nadrukkelijk
aandacht voor de ontwikkeling en bijscholing van opgeleid wedstrijdkader.

Informatie over de opleiding

Deze opleidingscommissie zal bestaan
uit personen die een link hebben
met (één van) de opleidingen. Er is al
een aantal mensen vanuit de huidige
opleidingen gepolst om hierin zitting
te nemen, maar we zoeken ook zeker
mensen die nu (nog) geen rol binnen de
opleiding hebben.

INTERESSE?

Mocht je interesse hebben of meer
willen weten, neem dan contact op met
Remco Haring (remco.haring@njbb.nl).
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TIPS & TRICKS

HET juiste
MATERIAAL KIEZEN
DOE JE ZO!
Voor elke sporter is het lastig, het goede materiaal kiezen. Dit
omdat vaak door alle materiaalbomen het bos niet meer te zien
is. Passend materiaal kan essentieel zijn om de sport op een leuke en goede manier te beoefenen.

Dit geldt ook voor het kiezen van de goede boule. Er zijn
verschillende dingen waarop gelet moet worden. Zo is het
belangrijk welke maat, hardheid en gewicht van de bal je als
speler neemt. Zeker voor een beginner kan dit lastig zijn, maar
zelfs voor de meest ervaren bouler kan het een uitdaging zijn
de goede boule te kiezen.

DE MAAT

Er bestaan verschillende theorieën over hoe je nou precies een
boule moet uitkiezen. Deze theorieën kunnen allemaal een
andere uitkomsten hebben. Een veel voorkomende manier die
vaak genoemd wordt, is het opmeten van de vingertop van
de middelvinger tot de onderkant van de hand. Echter geeft
dit, net als de andere theorieën, slechts een indicatie l en dus
niet de perfecte manier. Elke handpalm is anders, dus is een
vaste manier van meten moeilijk vast te stellen. Maar er is
een manier die dichtbij de perfecte manier om de juiste boule
te vinden komt. “Als je een bal in je hand hebt moet je deze
vasthouden op dezelfde manier als geworpen wordt. Dus
alle vingers tegen elkaar aan en de duim op het midden van
de zijkant van de bal. Pas als dit kan heb je de goede maat te
pakken. Als de bal teveel verdwijnt in de hand dan heb je een
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te kleine bal. Kunnen de vingers niet tegen elkaar aan zonder
dat de bal valt dan is de bal te groot. Het is namelijk de
bedoeling dat je met de muis van de hand kan spelen.” Zegt
Meep Poel van La Boule Naarden.
Het nadeel van een te grote boule is dat je als speler gaat
compenseren om hem vast te kunnen houden. De duim gaat
onder de bal door en hierdoor maakt de bal een afwijkende
beweging. Het nadeel bij een te kleine boule is dat er te veel
handoppervlakte aan de bal zit. Dit zorgt ervoor dat de bal
niet de perfecte beweging kan maken en dus niet doet wat jij
als speler wilt.

STRIAGE

De volgende keuze die gemaakt moet worden, is of de boule
striage moet bevatten. Dit zijn lijntjes die in de boule zitten.
Hoe meer lijntjes, des te meer grip. Een pointeur (plaatser) is
erbij gebaat de boule zo lang mogelijk in de hand te houden
om de vervolgens goed te kunnen plaatsen. Hiervoor is meer
grip nodig. Terwijl een tireur (schieter) geen striage wenst, dit
om de boule vloeiender zijn hand te laten verlaten.

Door: XXXXX

HET GEWICHT

Welk gewicht je pakt is ook afhankelijk van het type speler
dat je bent. Een pointeur speelt normaal gesproken met iets
zwaardere boules. Voor een tireur is het juist weer belangrijk
een lichtere boule te gebruiken. Dit omdat het naarmate
de wedstrijd langer duurt, het steeds zwaarder wordt om te
gooien. Door een lichtere boule te gebruiken, beperk je de
belasting.

DE HARDHEID

Er zijn 5 verschillende soorten hardheden. 140 hardheid
(45 hrc), 125, 120, 115 en 110 hardheid. Ook hierbij is het van
belang om te weten of je een pointeur of tireur bent en of het
erg is of de boule blijft liggen of doorstuitert. Hoe (relatief)
zachter de boule, hoe minder deze stuitert. Voor een beginner
wordt aangeraden om een gemiddeld harde boule te nemen
(120 hardheid). Dit zodat je dan alle kanten op kan en kan
kijken wat je als speler beter ligt.

ONTWIKKELING

Uiteraard is het materiaal dat je kiest ook afhankelijk van het
doel waarom je petanque speelt. Als je petanque speelt om
echt het maximale uit jezelf te halen en de top van je kunnen
te bereiken dan is het aannemelijk en ook verstandig om te
investeren in echt goed materiaal en ook daar de tijd voor te
nemen. Als het vooral gaat om ’leuk petanque spelen’ dan is
het materiaal iets minder van belang en zeker hardheid en
striage is dan minder in beeld. Wel blijven eigenlijk altijd echt
gewicht en de maat belangrijk omdat als dit goed is je spelplezier echt wordt verhoogd.
Misschien nog wel de meest belangrijke tip: proberen, proberen,
proberen. Als je namelijk niet eerst heel veel verschillende
boules probeert, is het ook lastig uiteindelijk de goede boule
te vinden. Probeer er dus eerst zoveel mogelijk uit (op je vereniging) en ga dan kijken wat je voorkeur heeft als speler.
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TWAN NEEMT

afscheid
Directeur bondsbureau Twan Beckers neemt
afscheid van de NJBB na 14 jaar.

NA 14 JAAR HEB JE BEGIN NOVEMBER 2021 JE VERTREK AANGEKONDIGD ALS DIRECTEUR BIJ DE NJBB. HOE MOEILIJK WAS DIT BESLUIT?
“Heel lastig. Ik had graag het jubileumjaar en het EK in
’s-Hertogenbosch van dichtbij mee willen maken en realiseerde
ook heel goed wat de impact van dit besluit zou zijn op de
organisatie. Een dergelijke aankondiging komt nooit gelegen.
Het bondsbureau is een klein team dat kwetsbaar is op het
moment dat een medewerker vertrekt”.

JE MOET WEL EEN HEEL LEUKE BAAN GEVONDEN HEBBEN OM DE
NJBB TE WILLEN VERLATEN. WAT GA JE DOEN?

“Het is inderdaad een heel leuke baan. Soms komt er een
‘once in a lifetime’ kans voorbij en ik had direct het gevoel dat
deze baan me op het lijf geschreven was. Sinds medio januari
ben ik gestart als directeur van een welzijnsorganisatie voor
ouderen in Soest. Een organisatie die veel overeenkomsten
heeft met de NJBB en dezelfde uitdagingen kent. Dat sprak
me erg aan. Het feit dat ik dagelijks op mijn fiets naar mijn
werk kan en het aantal avond- en weekendbijeenkomsten een
stuk minder is, is een mooie bijkomstigheid.”

OP 1 JANUARI 2008 BEN JE GESTART BIJ DE NJBB. WAT IS JE HERINNERING AAN DIE TIJD?

“Ik had, voordat ik startte bij de NJBB, vijf jaar voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) gewerkt en enkele
opdrachten gedaan voor grotere sportbonden. Het verschil
tussen een grote en middelgrote sportbond (wat de NJBB
volgens de definitie van NOC*NSF is) is gigantisch en dat is
nog steeds zo. Ik herinner me nog dat we licentiepassen op
papier uitdraaiden en ledenlijsten per post werden verstuurd
zodat verenigingen daar wijzigingen met pen op konden
aanbrengen. Dat was een enorme administratieve rompslomp
waarbij het heel lang duurde voordat iemand zijn licentie
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ontving. Binnen een jaar of twee hebben we de hele ledenadministratie geautomatiseerd.”
“Daarnaast was de NJBB gehuisvest in het Huis van de Sport.
Een collectief van grotere en kleinere sportbonden besloten
om de samenwerking onderling te intensiveren. Ook dan
zie je heel duidelijk de verschillen tussen de verschillende
sportbonden. Bij de NJBB ben je met een heel klein team en
vele vrijwilligers voor heel veel verantwoordelijk, terwijl bij
een grotere sportbond voor iedere aspect één of meerdere
medewerkers worden aangesteld. Toch is het voor medewerkers die binnen de sport willen werken ontzettend leerzaam
bij een kleinere sportbond te starten. Je hebt veel verantwoordelijkheid en je wordt betrokken bij alle ontwikkelingen. Je
leert daardoor het sportlandschap goed kennen. Ik heb in die
zin de NJBB ook altijd als opleidingsinstituut gezien voor jonge
talenten die een mooie stap willen maken.”

IN 2013 WERD JE GEVRAAGD OM DIRECTEUR TE WORDEN VAN DE
NJBB. HAD JE ALTIJD AL AMBITIE DIRECTEUR TE WORDEN VAN EEN
SPORTBOND?
“Eerlijk gezegd: nee. Ik heb er ook lang over nagedacht en er
met mijn directe omgeving goede gesprekken over gevoerd.

Door: het bondsbureau

van de sport petanque en meer. Dat waren (en zijn) soms
lastige en tijdrovende processen omdat de veranderingen pas
echt zichtbaar worden als de implementatie van start gaat.
Als je bekijkt wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd met de
aanwezige mankracht, ben ik trots op het resultaat. Ik heb er
ook van geleerd. Terugkijkend was het een dermate ambitieus
plan dat verenigingen veel veranderingen in één keer voor hun
kiezen kregen. Die trein is in 2014 gaan rijden en ik denk dat
we soms een tussenstop hadden moeten maken om verenigingen er beter bij betrokken te houden.

HOE KIJK JE NAAR DE TOEKOMST VAN DE PETANQUESPORT?

Petanque is een prachtige sport waarin veel potentie zit. Ik
had petanque graag op de Olympische Spelen van 2024 in
Parijs gezien. Als je kijkt naar de zomerspelen van het afgelopen jaar en de huidige winterspelen, zie je dat het allemaal
draait om snelheid, dynamiek, spektakel en show (skateborden,
sportklimmen, shorttrack, snowboardcross, freestyle skiën).
Om petanque als kijksport aantrekkelijker te maken, is het van
belang te innoveren. Je ziet deze ontwikkeling bij veel sporten.
Daarnaast biedt dit tegelijkertijd een kans om een jonger
publiek te interesseren.

Directeur van een sportbond ben je 24 uur per dag en op dat
moment lagen er behoorlijk wat uitdagingen. Ik was daarvoor
als projectleider aangesteld om het project ‘Toekomst NJBB’
te trekken dat heeft geleid tot het meerjarenbeleidsplan
2013-2016. Ik zat erg in de materie maar had op dat moment
geen ervaring als directeur. Het vertrouwen van het toenmalige bestuur en de ingezette koers was daarin voor mij
doorslaggevend. Uiteindelijk heb ik tot op de dag van vandaag
geen moment spijt gehad van mijn besluit. Ik heb de luxe
gehad met heel veel gedreven en hardwerkende vrijwilligers
en medewerkers invulling te kunnen geven aan de gestelde
ambities.”

ER LAG EEN AMBITIEUS MEERJARENBELEIDSPLAN WAARBIJ IS INGEZET OP DE ONTWIKKELING VAN PRODUCTEN/DIENSTEN IN DE PIJLERS
BONDSORGANISATIE, VERENIGINGSONDERSTEUNING, PROMOTIE EN
VERENIGINGSONDERSTEUNING. HOE KIJK JE HIER OP TERUG?
“Uit het project Toekomst NJBB (2012) kwam een aantal
duidelijke wensen van verenigingen naar voren om de sport
verder te professionaliseren. Dat heeft uiteindelijk geleid tot
een nieuwe organisatiestructuur, nieuwe contributiestructuur,
de introductie van de NPC, nieuwe opleidingen, de promotie

Zorgelijk vind ik de maatschappelijke tendens dat steeds
minder personen zich inzetten als vrijwilliger binnen een
vereniging. Een vereniging draait vaak op enkele personen
en als zo’n persoon wegvalt, is de vereniging kwetsbaar. De
petanquesport draait op (veel) vrijwilligers en dat is een
belangrijke voorwaarde om de petanquesport met elkaar door
te ontwikkelen. Het is daarbij van belang meer jongere petanquespelers hierbij te betrekken. Binnen enkele verenigingen is
die ontwikkeling gelukkig al zichtbaar. Ook op landelijk niveau
(in werkgroepen en commissies) is die kennis en ervaring
gewenst. Het is tevens van belang om de petanquesport
gezamenlijk te blijven promoten en te vertellen wat de NJBB
allemaal te bieden heeft. De NJBB is een vereniging van verenigingen waarbij we met elkaar dezelfde ambitie en doelstellingen nastreven, namelijk die prachtige sport promoten.
Daarin zijn nog slagen met elkaar te maken.

TOT SLOT: BLIJF JE OP ÉÉN OF ANDERE MANIER NOG BETROKKEN BIJ
DE PETANQUESPORT?
“Ik zal de petanquesport altijd blijven promoten en kom
natuurlijk kijken op het EK Petanque in ’s-Hertogenbosch. In
mijn huidige werk heb ik petanque al geïntroduceerd en ik ga
met de lokale vereniging contact opnemen om te kijken hoe
we kunnen samenwerken.

Tot slot wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken om alle
vrijwilligers te bedanken (te veel om individueel te benoemen)
met wie ik in de afgelopen 14 jaar in hun rol als bondsraadlid,
bondsbestuurslid, afdelingsbestuurder, verenigingsbestuurder,
districtsteamlid, commissie,- klankbord en werkgroeplid of
op enige manier kennis heb gemaakt en/of hebben mogen
samenwerken. Bedankt voor jullie betrokkenheid, input en
gedrevenheid. Het ga jullie goed!
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DE PARADE

50 jaar NJBB
de beste spelers van Europa
Scan de code voor tickets

Mis het niet!

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.

District Oost
AFGELASTEN VAN NPC EN CAPTAINSCUP

Helaas heeft district Oost de wintercompetitie en de
captainscup moeten annuleren. Dit omdat het niet verantwoord
was om de kantine open te houden. Ook anderhalve meter
afstand houden was niet mogelijk om aan te houden.
De resultaten van de wintercompetitie zijn komen te vervallen.
Er is goede hoop dat de zomercompetitie wel gespeeld kan
worden.

District Zuidwest
Op 3 juli aanstaande wordt er in verband met het 50-jarig
jubileum van de NJBB een jubileumtoernooi voor “NJBBen verenigingsfunctionarissen’ gehouden bij ’t Veer te
Raamsdonksveer en op 23 juli een kennismakingstoernooi
voor ‘Licentiehouders en niet licentiehouders’ bij V.O.P. te
Udenhout. Nadere informatie m.b.t. de uitnodigingen en
inschrijvingsprocedure volgt op korte termijn.

Tekst en beeld: de districtteams

District Noordwest
BESTUURDERSCUP, PURMEREND, 7 NOVEMBER 2021

Het is al weer enige tijd geleden dat in district Noordwest het
toernooi om de BestuurdersCup plaatsvond.
Aan het toernooi deden dertien tripletten mee, in totaal 44
spelers, inclusief een triplet van de landelijke organisatie van
de NJBB. De wedstrijdvorm was tête-à-tête en er werd op tijd
gespeeld.
Om 11.00 uur werd het startsein gegeven. Na twee speelrondes
was het tijd voor de prima verzorgde lunch. Hierna kon de
laatste en derde ronde van start gaan.
Toen alle equipes klaar waren en er druk gerekend werd voor
de uitslag, stapte er een laatkomer binnen. Zij had gehoopt
nog een balletje mee te kunnen gooien. Helaas, dat was niet
meer mogelijk immers alle partijen waren al gespeeld en de
teleurstelling was groot. Wie was de late gaste? Niemand
minder dan de voorzitter van de NJBB Lieke Vogels.
De winnaar deze editie van het BestuurdersCup-toernooi was
JBV De Bouledozers uit Zwaag (Hoorn), die de wisselbeker van
JBV Atlantic Boules uit Koog aan de Zaan overnam.
Het Districtsteam Noordwest bedankt JBV Purmer Boules
(Purmerend) voor het ter beschikking stellen van de
accommodatie en de gastvrijheid enCoby Blankensteijn en Dirk
Veltmeijer voor het verzorgen van de heerlijke lunch, hapjes en
drankjes.
De deelnemers (buiten mededinging) van de NJBB, waren Nort
Hesse, Miranda Aalmoes en Henk van der Velde. Leuk dat jullie
er waren.
Voorzitter van de NJBB Lieke Vogels was aanwezig om de
wisselbeker te overhandigen. Fijn dat er toch nog tijd was om
na een drukke dag naar Purmerend te komen.
Het bleef nog lang gezellig in Purmerend bij Purmer Boules.

Verder is district Zuidwest opzoek naar een uitbreiding van
het Districtsteam. Dit zou een verenigingsondersteuner of een
sportpromotor kunnen zijn. Mocht jij belangstelling hebben kan
je een email sturen naar zuidwest@njbb.nl.
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Lieke Vogels (voorzitter NJBB) overhandigt de wisselbeker aan de winnaar.

ORGANISATORISCH NIEUWS

Olaf Melsen

Door: het bondsbureau

Ineke De Kruijf

Jac van Beek

Daan Bol

NIEUWE

medewerkers
BONDSBUREAU

Er is een aantal nieuwe gezichten te vinden op het
bondsbureau. We stellen ze even kort aan je voor.

DIRECTEUR VAN DE NJBB

Olaf Melsen is de nieuwe directeur van de NJBB. Met veel enthousiasme en een gezonde dosis ambitie kijkt Olaf uit naar zijn
nieuwe functie. “Heel graag zet ik mij samen met het bondsbureau van de NJBB in voor een duidelijke koers; herkenbaar voor
leden en aantrekkelijk voor de ‘petanquer van de toekomst’. Ik
kijk uit naar een open en toekomstgerichte samenwerking met
het bondsbureau, het bondsbestuur, de verenigingen, de partners, sponsoren en andere stakeholders.” Olaf heeft een veelzijdige carrière met ruime ervaring in leidinggevende functies
bij verschillende organisaties. Ook is hij als docent verbonden
geweest aan de Fontys Sporthogeschool. Bij de Nederlandse
Volleybalbond heeft hij geruime tijd in verschillende managementfuncties een breed netwerk in de sportwereld opgebouwd.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Ineke De Kruijf is de nieuwe administratief medewerker. Onder
andere houdt Ineke zich bezig met de ledenadministratie. Ineke
heeft een ruime ervaring op het gebied van klantenrelaties.
Verder heeft ze de laatste jaren ook veel te maken gehad met
crediteuren- en debiteurenadministratie. Dit gaat van pas
komen in het werk dat Ineke bij de NJBB gaat invullen. “Ik ga
met veel enthousiasme aan de slag voor de NJBB en kijk er naar
uit om zo veel mogelijk te leren over petanque. Hierdoor hoop
ik samen met de kennis die ik al heb opgedaan bij mijn vorige
werk de verenigingen en de leden zo goed mogelijk te kunnen
helpen.”

MEDEWERKER WEDSTRIJDZAKEN

Jac van Beek is de nieuwe medewerker wedstrijdzaken en
opleidingen. Jac speelt al een geruime tijd petanque en heeft
zodoende kennisgemaakt met veel verschillende verenigingen.
Verder heeft Jac veel ervaring op gedaan in het werkende leven.
Zo heeft Jac lang als docent Frans gewerkt en heeft hij verschillende andere rollen binnen het onderwijs vervuld. “Als fervent
speler en liefhebber van de petanque sport, wil ik mijn steentje
bijdragen aan de wedstrijdsport petanque in Nederland.”

STAGIAIR COMMUNICATIE EN MARKETING

Daan Bol is de nieuwe stagiair communicatie en marketing.
Daan gaat zich onder andere bezig houden met de invulling
van het bondsblad en de nieuwsbrieven. Hij zit in het 4e jaar
van zijn studie Sportkunde aan de Haagse Hogeschool en heeft
hiervoor stage gelopen bij ADO Den Haag en Nationale Sportkampen. Daan heeft een passie voor communicatie en hoopt
bij te dragen aan het bekender maken van de petanque sport
in Nederland. “Ik ga met veel energie aan de slag en ik hoop dat
ik na deze stage periode de NJBB verder heb geholpen op het
gebied van communicatie en marketing.”

VERTREKKENDE BONDSBUREAUMEDEWERKERS

Met de aankondiging van deze nieuwemedewerkers valt ook
het vertrek van huidige medewerkers samen. Eerder in het
magazine las je al dat Twan Beckers afscheid nam als directeur.
Ook Miranda Aalmoes (financieel medewerker) en Nort Hesse
(communicatiemedewerker) zetten hun carrière elders voort.
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PETANQUEKOPPELS

Tekst: het bondsbureau

“WIJ KIJKEN ERNAAR UIT
DAT ER WEER TOERNOOIEN
GESPEELD KUNNEN WORDEN”
Deze keer in Petanquekoppels Marc (38) en
Naomi Schouten (12), vader en dochter, samen
precies 50 jaar net zo oud als de NJBB, en spelen
al een paar jaar samen petanque. Dit doen zij bij
JBC ’t Harde in de provincie Gelderland.

“Op weg naar mijn werk kom ik langs een
petanquevereniging”, vertelt Marc. “Na een paar jaar elke
zomer op de camping in Frankrijk te hebben gespeeld dacht
ik; ik ga eens kijken bij die vereniging. Dat bleek JBC ’t Harde
te zijn en daar ben ik sinds 2014 ongeveer blijven hangen. In
Frankrijk speelden Naomi en ik altijd samen. Toen zij merkte
hoe leuk de vereniging in Nederland was, heeft zij het ook
geprobeerd en dat beviel.”
“Wij spelen allebei vooral op recreatief niveau. Soms
doen we mee aan toernooien en ik speel dan ook nog
de wintercompetitie”, gaat Marc verder. “Er zijn plannen
om mee te doen aan de NPC maar onder andere door
mijn onregelmatige werk en door het schoolwerk en
andere sporten van Naomi is het voor ons allebei lastig te
combineren. Wel zijn wij heel blij dat steeds weer meer kan,
ook op het gebied van toernooien spelen. Daar kijken we erg
naar uit.”

WAAR KIJKEN JULLIE DAN HET MEESTE NAAR UIT?

“Het meeste waar ik naar uitkijk is, het spelen van wedstrijden
samen en een praatje kunnen maken met anderen.” Zegt
Naomi. “Zeker de gezelligheid tijdens de wedstrijden en
toernooien is echt iets wat ik de afgelopen twee jaar enorm
gemist heb.”

WAT IS HET LEUKSTE AAN HET SPELEN VAN PETANQUE?

“Het tactische”, antwoordt Marc heel snel. “Welke tactiek pas
je toe, wanneer ga je proberen welke bal te raken, hoe ga je

18

Marc en Naomi Schouten

om met de tegenstander etc. Dat zijn leuke dingen om over na
te denken. Het is natuurlijk de kunst om de bal op de goede
plek te krijgen en dit ook goed te timen. Zeker voor mij als
schutter is dit soms nog best een uitdaging.”

AH, DUS JIJ BENT DE SCHUTTER EN NAOMI DE PLAATSER?

“Als wij samen spelen is dat inderdaad de taakverdeling.
Soms probeer ik ook de middenman te zijn. Maar Naomi is
veel beter in het plaatsen dan ik, dus dat laat ik altijd aan
haar over. Ook als wij in Frankrijk spelen op de camping tegen
andere gezinnen bijvoorbeeld houden wij dit zo.”

WAT IS DE LEUKSTE HERINNERING DIE JULLIE HEBBEN AAN HET
SAMEN SPELEN VAN PETANQUE?

“De leukste herinnering die ik heb aan het samen spelen staat
dan eigenlijk los van de vereniging maar is altijd in Frankrijk.
Tijdens onze vakanties spelen wij dan samen tegen anderen.
Dit zijn allemaal mensen uit andere landen en dat maakt
het leuk die internationale contacten en vrienden die je dan
opbouwt.” Naomi vult aan. “Voor mij was het leukste ook de
eerste keer dat wij samen op de vereniging speelden. Iedereen
was zo aardig, maar ze lieten mij niet zomaar expres winnen
ook al was ik een stuk jonger dan de rest.”

TECHNIEK & TACTIEK

Tekst: Joop Pols

Mindfulness
Soms heb ik wel eens last van vooroordelen! Dat
had ik ook als het om Mindfulness ging. Ik vond
dat een onderwerp voor de wat zweverige types.

Maar laatst kreeg ik een interessant boek in m’n handen
gedrukt waar Mindfull sporten ook onderwerp in was. Ik heb
mijzelf er toe gedwongen om het hoofdstuk door te nemen
en vond een aantal heel zinvolle en praktische tips die in onze
sport heel bruikbaar zijn. Ik ben om!
Mindfulness is doelbewust ergens aandacht aan besteden, aan
het hier en nu en zonder te oordelen.
In mentale training is ‘taakgerichte’ focus belangrijk. Je bent
dan niet bezig met het eindresultaat maar steeds met de taak
die je moet uitvoeren. De focus ligt op het ‘nu’. Train jezelf erin
om iedere keer dat je merkt dat je afgeleid bent tijdens een
partij, weer terugkeert naar het hier en nu! Focus op de taak die
je nu moet uitvoeren. Hoe meer je dit oefent hoe sterker jouw
focus wordt.
Als je niet oplet zit een wedstrijd vol met ‘tussendoor
momentjes’. Je pakt even iets uit je tas, ergens roept iemand
om de scheidsrechter, je ergert je aan je tegenstanders die
telkens achter de cirkel staan te praten als jij moet spelen. Al

Dat onze gedachten afdwalen tijdens een wedstrijd is logisch.
Het kan soms heel lang duren voor dat je weer moet spelen
omdat de tegenstanders jouw laatste boule maar niet kunnen
verbeteren. Dit is zo’n moment waarvan jij je bewust moet zijn
niet af te dwalen en weer op je ademhaling gaat letten.

AANDACHTSPIER

Afdwalende gedachten kunnen voor veel onrust zorgen. Je bent
dan niet echt aanwezig bij wat je doet. Je kunt je ‘aandachtspier’
trainen door jouw aandacht de komende trainingen en
wedstrijden voortdurend weer terug te brengen naar het hier
en nu! Doe dat heel bewust en je zal merken dat in verloop van
de tijd het een goede gewoonte wordt.

HET VERSCHIL TUSSEN DOEN EN ZIJN

Leer het verschil tussen de doe-modus en de zijn-modus. In
de doe-modus zijn we vooral bezig met het verleden en de
toekomst: “Had ik die boule maar weggeschoten” of “Als we
deze wedstrijd verliezen…”. Onze aandacht is vooral gericht op
het leveren van prestaties en we zijn constant bezig om van
A naar beter te gaan. De bovenstaande tips zullen je helpen

Mindfulness is doelbewust ergens aandacht aan besteden, aan het hier en nu
en zonder te oordelen
die momenten bepalen uiteindelijk het grootste gedeelte van
de wedstrijd en dat is niet nodig.

ADEMHALING

Je hoofd is even niet meer bij het spel! Door af en toe even stil
te staan en bewust adem te halen en het ritme ervan te horen,
zorg je ervoor dat je terug komt in het hier en nu. De rest laat
je dan even achter je. En let er maar eens op hoe je op zo’n
tussendoor moment adem haalt. Waarschijnlijk adem je dan
hoog in plaats van diep. Zorg dat je door een gecontroleerde
ademhaling je weer bewust wordt van je taak, het hier en nu en
focus weer op het spel.

om op een meer zijnsgerichte manier te gaan boulen. Maak
de prestatie ondergeschikt aan het bewust en opmerkzaam
boulen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we ook gebruik
moeten maken van de verworvenheden van de doe-modus
als het gaat om een goede partij. Zo hebben we voorheen al
verschillende mentale vaardigheden besproken waarvan we
weten dat ze een positief effect hebben op ons spel.
Ik vind het prettig om mindfull te zijn: Ik pak mijn boules in
en adem bewust een aantal keer rustig in en uit, ik focus me
even helemaal op mezelf en ben dan helemaal klaar om
geconcentreerd te gaan trainen en te genieten!
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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.
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.

Dani Rodriquez,
fotograaf: onbekend

DANI RODRIQUEZ

Dani Rodriquez uit Sappemeer werd op 9-jarige leeftijd door
zijn vader meegenomen naar een toernooi en raakte enthousiast over de sport. Tot zijn 11e jaar heeft hij de sport op
recreatief niveau beoefend. Aangezien Dani zich steeds verder
ontwikkelde op zowel tactisch als technisch gebied, besloot
hij lid te worden bij PUK en Près le But om deel te nemen
aan diverse competities. Momenteel is Dani vooral actief in
de weekenden op toernooien in heel Nederland en zoekt hij
graag jongeren op om samen te trainen. Dani heeft in 2019
Nederland mogen vertegenwoordigen op het vier federatie
toernooi in Wallonië en in 2021 op een internationaal jeugdtoernooi in Grande-Synthe. Dani heeft een vastberaden doel:
Nederland vertegenwoordigen op een EK of WK (Jeugd).
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Bart Varkevisser,
fotograaf: Jes Strang

BART VARKEVISSER

De 16-jarige Bart Varkevisser uit Valkenburg (Zuid-Holland) is
sinds 2021 actief lid bij Les Boules Fleuries in Lisse. Hoewel hij
zich momenteel actief oriënteert op ontwikkelmogelijkheden
binnen de petanquesport in Nederland, heeft hij de sport in
voorgaande jaren op recreatief niveau beoefend. Op 12-jarige
leeftijd heeft hij voor het eerst een toernooi gespeeld samen
met zijn vader op een camping in Frankrijk. Daar werd hij
enthousiast over de sport en bij terugkomst in Nederland is hij
de sport meerdere keren gaan beoefenen. Een jaar later ging
Bart weer met zijn familie naar dezelfde camping in Frankrijk
en ontmoette hij Dylan Velthuis, een huidig beloftespeler
in Nederland. Bart werd geïnspireerd door de verhalen van
Dylan over de wedstrijdsport in Nederland. Aangezien Bart
ook druk was met school, besloot hij de sport op recreatief
niveau te blijven beoefenen.
In 2021 is Bart gevraagd om deel te nemen aan een internationaal jeugdtoernooi in Frankrijk en besloot hij lid te worden
bij Les Boules Fleuries. Op dit jeugdtoernooi heeft Bart de
kwartfinale behaald en heeft hij meerdere jeugdleden uit
Nederland ontmoet. De betrokkenheid tussen Bart en andere
jeugdleden is hierdoor vergroot.
Momenteel is Bart twee avonden per week te vinden bij Les
Boules Fleuries en speelt hij in de weekenden toernooien in
Nederland. Bart wil zich in de komende jaren verder ontwikkelen binnen de petanquesport en hij hoopt Nederland eens
te mogen vertegenwoordigen op een internationaal (jeugd)
toernooi.

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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Uit de oude doos

De NJBB bestaat dit jaar 50 jaar. Omdat er in de afgelopen
50 jaar ontzettend veel mooie momenten zijn geweest willen
wij er graag, samen met jullie, een paar herbeleven. Vandaar
deze rubriek. De NJBB is samen met vrijwilligers bezig een
jubileumboek te maken. Een deel van deze verhalen zal hierin
terugkomen, samen met andere mooie momenten van de
afgelopen 50 jaar. Voor meer informatie hierover volg de
NJBB website. In dit magazine herbeleven we de volgende
momenten: het eerste NK in Nijmegen, de eerste interland
tussen Nederland en België en een promotiefilmpje bij de
NOS rubriek sprekershoek.
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VERENIGINGEN

De vereniging bestaat 42 jaar. “We
konden het 40 jarig bestaan niet voorbij
laten gaan. Wel hebben we het een
jaar later gevierd. aldus Myrian Meijer,
voorzitster van De Vaste Voet. Er is een
feestweek voor de leden georganiseerd.
Zo zijn er tijdens die week onder andere
een toernooi voor leden, is er een feestavond geweest met een buffet en is er
een toernooi gehouden met verenigingen
uit de omgeving. “We konden dit niet
aan ons voorbij laten gaan en wilden iets
teruggeven aan de leden. Volgens mij
is het, ondanks corona, toch een mooi
jubileum geworden.”

CORONAPERIODE WAS BIJZONDER

“Deze periode had ups en downs. Er
waren natuurlijk momenten dat er niet
gespeeld kon worden, tijdens de harde
lockdowns. Maar ook momenten, als
er wel consumpties afgehaald konden
worden en er gesport mocht worden, dat
we vaak toch met ruim twintig leden een
balletje stonden te gooien en dat was
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dan gewoon leuk. Je merkte aan iedereen
dat ze er echt aan toe waren zodra dat
weer kon,” zegt Myrian.
Ook heeft De Vaste Voet deze tijd benut
om het clubhuis onder handen te nemen.
Zo is er onder andere ander meubilair gekomen en een wedstrijdbalie gecreëerd
waardoor de boel weer lekker opgefrist
werd. En niet alleen het clubhuis; er is
er op het speelterrein ook extra verlichting geplaatst. Zo hebben zij van iets
negatiefs als corona, toch iets positiefs
gemaakt en niet stil gezeten.

FRIS EN ENTHOUSIAST

Nu alles weer kan, hangt er ook een
positieve en enthousiaste sfeer binnen
de vereniging. “Iedereen staat weer te
springen. Iedereen is enthousiast, goed
clubhuis, mooie banen en nieuw bloed
binnen de vereniging zorgt dat we echt
weer kunnen beginnen. We kunnen nu
ook weer onze acties uitzetten en naar
buiten uit treden, in contact komen met
andere verenigingen en met elkaar.”

ACTIES? ZOU JE DAAR WAT MEER OVER
KUNNEN VERTELLEN?

Vanaf oktober t/m eind december afgelopen jaar hebben wij een actie gehad die
ons 16 nieuwe leden heeft opgeleverd.
De actie was dat als je als jr lid een nieuw

Tekst en beeld: De vaste voet

Enthousiasme
ALOM BIJ DE VASTE VOET
Jeu de boule vereniging De Vaste Voet bestaat sinds 1980 en is een
begrip in Sassenheim. Het begon allemaal in het park in Sassenheim waar een paar mensen een balletje gingen gooien. Dit groeide en groeide met uiteindelijk op dit moment 78 leden, 25 banen en
een clubhuis. De accommodatie is flink aangepakt in de coronatijd.

ontving de begeleidende persoon een
koffiekaart. Zo hebben we dus in een
korte periode ineens 8 nieuwe leden
erbij”, vertelt Myrian. “Deze actie had een
domino-effect, want deze nieuwe leden
namen vervolgens op hun beurt ook weer
mensen mee.”
“Het is wel een tijdelijke actie geweest.
Er zijn op dit moment geen plannen om
deze actie een vervolg te geven omdat
wij met allerlei nieuwe ideeën bezig zijn .
Het was wel een heel lucratieve ledenwerf actie en deze heeft zeker gewerkt
maar we willen er geen vast ding van
maken. We gaan nu kijken hoe we onze
andere ideeën van ledenwerving vorm
kunnen geven. Eerst deze groep nieuwe
leden leuk welkom heten en in de vereniging laten landen en dan bouwen we
vervolgens verder.”
De 16 genoemde leden hebben inmiddels allen een cursus gevolgd bij een
Basis Instructeur Petanque, hiervoor
ontvingen zij allen een certificaat van de
instructeur. (zie foto hiernaast)
lid aandroeg je een koffiekaart ter waarde van tien euro ontving. Vaak werden
mensen dan in die periode meegenomen
naar speelavonden of middagen en dan
mochten ze een paar keer meedoen.
Als die personen uiteindelijk lid werden,

DE NIEUWE IDEEËN

Onlangs bij de ledenbijeenkomst in
district West is er kennis uitgewisseld met
PV Gouda over ‘Vakantie Napret’(zie het
uitgebreide artikel hierover in Petanque
104). De Vaste Voet heeft ook het idee
opgevat om dit te gaan invoeren. Als je

ziet hoe goed dat in Gouda gewerkt heeft
willen we graag delen in hun ervaring
want waarom zouden wij het wiel opnieuw uitvinden. Ook wordt er gekeken
om iets van een ladies day te organiseren
met als uitgangspunt dat een huidig lid
een introduce meeneemt die geen lid
is. Myrian vertelt hierover “We proberen
voor onze vereniging nieuwe dingen
uit. De ladies day is hier een voorbeeld
van: een toernooitje organiseren met
bijvoorbeeld een High-tea tussen door.
Hierdoor benadrukken we dat we vooral
een gezelligheidsvereniging zijn en dat
iedereen zich bij ons thuis kan voelen.
Maar uiteraard bedenk je als bestuur dit
niet alleen. Een vereniging ben je met zijn
allen. Gelukkig hebben wij fantastische
leden die allemaal erg enthousiast zijn.
Dat helpt zeker om dit soort activiteiten
tot een succes te brengen. Zonder hen
ben je natuurlijk nergens.”
Dit is de boodschap die de vereniging
ook wil uitstralen. Het is een hechte
vereniging waarbinnen leden veel samen
doen, enthousiast zijn en elkaar helpen.
Vooral plezier in het spel is en blijft
belangrijk.

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

ONGELDIGE

boules
Wat betekent het eigenlijk als een boule ongeldig
wordt verklaard?

Close-up van een boule die in de vorige werpronde ongeldig is verklaard

Dat hangt ervan af. Er kunnen namelijk twee verschillende dingen
mee worden bedoeld. Het verschil tussen de twee wordt duidelijk in artikel 35, lid 2 van het Reglement voor de Petanquesport
(RPS, waar wordt gesproken over “Ongeldigverklaring van de
geworpen of een te werpen boule”.

ongeldig is geworden, mogen ze er van deze vier nog maar drie
spelen. Welke boules ze daadwerkelijk spelen mogen ze zelf
beslissen tijdens de rest van de werpronde, dat hoeft dus niet
direct te gebeuren. (Als de oranje kaart niet aan de equipe maar
aan een van de spelers wordt gegeven, moet natuurlijk een van
de boules van die speler uit het spel worden genomen.)

In het eerste geval wordt een boule ongeldig verklaard nadat
deze eerder al in het spel is gebracht. Bijvoorbeeld: een speler
gooit een boule, maar hij was niet aan de beurt. In dat geval
kunnen we duidelijk de betreffende boule aanwijzen en verklaren
dat díe boule ongeldig is geworpen, en dus ongeldig is geworden
en van het terrein moet worden verwijderd.
In het tweede geval betreft het een boule die nog moet worden
gespeeld. Stel, bijvoorbeeld, dat een equipe (voor de tweede
keer) de een-minuutregel overtreedt. Dit wordt bestraft met
een oranje kaart (voor elk van de spelers), én ongeldigverklaring
van één van hun nog te spelen boules. Stel nu dat deze equipe
nog vier boules over heeft. Welke boule wordt dan uit het spel
gehaald?
Het antwoord is dat we dit niet direct kunnen zeggen. “Een boule
ongeldig verklaren” betekent niet dat we die boule direct moeten
aanwijzen. Het betekent slechts dat de betreffende equipe in de
rest van de speelronde minder boules over heeft om te spelen.
Mike Pegg, internationaal scheidsrechter en lid van de scheidsrechterscommissie van de FIPJP heeft hierover in zijn blog ooit
gezegd:
“If the team has 4 boules and are then advised that 1
boule is disqualified, they then have 3 boules”.
In het gegeven voorbeeld heeft de equipe dus nog vier ongespeelde boules in handen, maar omdat één van deze boules
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Als de equipe geen boules meer over zou hebben, dan begint de
equipe de volgende werpronde met een boule minder, maar ook
dan is het aan hen om te bepalen welke boule uiteindelijk niet
wordt gespeeld. Artikel 35, lid 1, zegt het als volgt:
“Als evenwel een gele kaart wordt gegeven voor tijdsoverschrijding geldt die voor alle spelers van de overtredende
equipe. Als een van de spelers van die equipe al een gele
kaart op zijn naam heeft staan wordt hij bestraft met het
ongeldig verklaren van een nog te spelen boule voor de
lopende werpronde of, als hij geen boule meer te spelen
heeft, een boule in de volgende werpronde.”
En nee: als een equipe gesanctioneerd wordt met het verlies van
een boule in de volgende werpronde, en de partij bereikt juist in
de huidige werpronde de 13 punten, dan hoeft zij niet de volgende partij van het toernooi met een boule minder te beginnen…

VRIJWILLIGER IN BEELD

Tekst: het bondsbureau, foto: Jac Verheul

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.

Jac bedankt!
‘Verhalenverteller, fotograaf
en petanqueliefhebber van het
eerste uur Jac Verheul (77)’.
Hij is al jaar en dag bezig met
de petanquesport. Sinds 5 jaar
is hij redacteur van district
Midden.

Sinds 1977 is hij te vinden in de
petanquewereld. In allerlei functies en
met net zo veel verantwoordelijkheden.
Twee jaar later was hij één van de
oprichters van De Gooiers in Hilversum.
“Bij De Gooiers ben ik uiteindelijk
voorzitter geweest tot 1993, toen ben
ik daar weggegaan en naar boulaere in
Laren verhuisd”.
“Ik heb me vanaf 1993, toen ik bij de
redactie kwam van de NJBB, eigenlijk
altijd bezig gehouden met nieuws
vergaren, vormgeving, foto’s maken en
de achterban op de hoogte houden. Van
1994 tot 2008 ben ik hoofdredacteur
geweest van het bondsblad. In deze
periode heb ik allemaal prachtige
dingen meegemaakt en opgezet.
Sinds een jaar houd ik mij samen met
Guillaume Spiering, Henk Rademaker
en Frans Benoit bezig met het
jubileumboek dat rond het EK wordt
uitgebracht. Wanneer we bezig zijn met
dat boek, komen daar ook prachtige
herinneringen naar boven die wij met
elkaar delen.”

WAT IS DE MOOISTE HERINNERING DIE DAN
NAAR BOVEN KOMT?

“Wat mij als eerste te binnen schiet,
is het WK in Rotterdam in 1984. Dit is
het enige WK dat er ooit in Nederland
is gehouden en hier was ik samen met
een collega verantwoordelijk voor de
wedstrijdleiding. In deze tijd waren
er geen computers en moesten wij
dus alles met pen en papier doen. De
wedstrijddagen waren opgedeeld in
drie dagdelen en pas na ieder dagdeel
kon de stand worden ingevuld en
opgemaakt. Dit zorgde ervoor dat deze
vier dagen eigenlijk een soort marathon
voor ons vormden waarin we nachten
door moesten werken om alles af te
krijgen. Maar verder is het een prachtige
ervaring en herinnering.”

HOE BEN JE IN DEZE FUNCTIE GEKOMEN?

“Ongeveer 30 jaar geleden leerde ik
Guillaume kennen” vertelt Jac. “Hij
is degene die mij benaderde om de
functie van redacteur in district Midden
op mij te nemen aangezien wij elkaar
al lang kenden. Door mijn opleiding
Academie voor Beelden Kunsten ben
ik van huis uit een verhalenverteller.
Guillaume vond dat dit goed van pas
kwam in deze functie. Ik houd mij
namelijk vooral bezig met de uitslagen
vergaren en deze online zetten, maar
ook met de vormgeving en de berichten
voor de site. Dat is voor mij ook de
motivatie om door te gaan. Het op de
hoogte houden van de achterban is
eigenlijk het leukste wat er is.”
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WORD

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.

Voorzijde officiële
wedstrijdpolo voor vrouwen

Achterzijde officiële
wedstrijdpolo voor mannen

Achterzijde fanshirt
voor vrouwen

Voorzijde fanshirt
voor mannen

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.

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.
Wil jij petanquevriend worden en/of een petanquevriend
verassen met een origineel cadeau dan kun je dit doorgeven
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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.

