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Voorwoord

Beste lezer,

Voor je ligt het 3e PetanQue magazine 
van 2022. We kijken terug op een 
prachtig jubileumjaar en het vieren 
van het 50 jarige bestaan met als 
hoogtepunt het EK in ’s-Hertogenbosch. 
Ook verwelkomen we PU Bois le 
Duc uit ’s-Hertogenbosch als nieuwe 
aangesloten vereniging. 

Daarnaast kijken we terug naar 
nationale- en internationale 
kampioenschappen in 2022, nieuws uit 
de districten en besteden we aandacht 
aan de inzet van vrijwilligers. 

Naast ons 3-jaarlijkse PetanQue 
magazine heeft de NJBB ook een 
de digitale Nieuwsbouletin én de 
NLpetanque nieuwsbrief. Meld je 
hiervoor gratis aan via onze website.  
En volg je ons al op sociale media? 
Je vindt ons op Facebook, Instagram, 
Twitter, TikTok en website.

TIP DE REDACTIE!  
Heb jij zelf nieuws voor onze 
mediakanalen? Neem dan contact met 
ons op via redactie@njbb.nl 

Veel leesplezier!

De Redactie

Ps. Wil jouw vereniging ook een keer 
gastredactie zijn? Neem dan contact 
met ons op via redactie@njbb.nl
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KORT NIEUWS

In het weekend van 25 en 26 juni 2022 is er 
bij Petanque Club ‘’De Gooiers’’ gestreden 
om het Nederlands kampioenschap Mix 
Doubletten. Op zaterdag startten 65 
equipes met de voorrondes volgens het 
Zwitsers spelsysteem. Anette Boluijt en 
Kees Koogje plaatsten zich uiteindelijk 
voor de eindstrijd door in de halve finale 
Josefien Koogje en Joey van Doorn met 
13-10 te verslaan. In de finale kwamen 
zij uit tegen Linda Schuurbiers en Tom 
van der Voort die in hun halve finale 

Op 13 en 14 augustus is er bij ‘L’Ammerzo’ 
in Ammerzoden onder tropische 
omstandigheden gestreden om het 
Nationaal Kampioenschap Veteranen. 
Drieëndertig equipes hebben op 
zaterdag vijf kwalificatiewedstrijden 
gespeeld volgens het Zwitsers systeem. 
De beste zestien equipes in de 
eindrangschikking plaatsten zich voor de 
finaledag.

Op zondag startte de knock-outfase met 
de 8e finales. In de eerste halve finale 
wonnen Ferdinand Wiese, Moustafa 
Maazouz en Junior de Jong met 13-10 van 
Simon op den Kelder, Johan Mol en Joop 

Ellen Walrave en Marwin van Diermen 
eveneens met 13-10 hadden verslagen.
De finale leek snel beslist te worden, 
maar na een 11-0 achterstand wisten 
Linda en Tom terug te komen tot 11-
8. Daarna maakten Anette en Kees 
de laatste punten en mochten zij zich 
Nederlands Kampioen Mix doubletten 
2022 noemen.
Felicitaties aan alle winnaars en dank 
aan gastvereniging ‘De Gooiers’ en alle 
vrijwilligers voor de organisatie.

Pols. In de andere halve finale versloeg 
de equipe Ad Wagenaars, Ali Doualeh en 
Son Cao hun tegenstanders Ron van der 
Velden, Hans-Willem van Gellekom en 
Leen Hoogerdijk met 13-4.

In de finale namen Ad Wagenaars, 
Ali Doualeh en Son Cao een ruime 
voorsprong, maar zagen deze volledig 
verdampen toen het 9-9 werd. 
Uiteindelijk bleken zij toch over de 
langste adem te beschikken en mogen 
zij zich na een 13-9 overwinning de 
winnaars noemen van het Nederlands 
Kampioenschap Veteranen 2022. Tevens 
mogen zij in september 2023 Nederland 

WINNAARS NK MIX

WINNAARS NK VETERANEN 

JOBBI SCHEFFERLIE TERUG 
BIJ HET BONDSBUREAU 
VAN DE NJBB
Vanaf 1 november is Jobbi Schefferlie 
opnieuw in dienst bij de NJBB. Jobbi heeft 
inmiddels zijn studie afgerond en gaat aan 
de slag als medewerker communicatie 
& verenigingsontwikkeling. Binnen het 
team van het bondsbureau is Jobbi 
verantwoordelijk voor het ondersteunen 
en ontwikkelen en voor de communicatie 
naar de verenigingen. Dit zal hij waar 
mogelijk doen in samenwerking met 
de districtsteams. Jobbi zal zich hierbij 
vooral richten op de ondersteuning en 
ontwikkeling op bestuurlijk vlak.

In zijn rol als medewerker communicatie 
gaat Jobbi het team ook versterken in de 
verdere promotie van de petanquesport.
Namens het gehele team wensen wij 
Jobbi veel succes in zijn nieuwe functie.

NK Mix (Fotograaf Jac Verheul)

vertegenwoordigen tijdens het EK 
Veteranen in Albertville, Frankrijk.
Felicitaties aan alle winnaars en dank 
aan gastvereniging L’Ammerzo voor de 
organisatie!

 Jobbi Schefferlie

NK Veteranen (Fotograaf Huub van den Broek)
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50 jaar NJBB, een bijzonder heugelijk 
feit welke we samen hebben kunnen 
vieren. We kunnen terugkijken op een 
prachtig jaar, waarin zowel landelijk, 
als regionaal, als lokaal verschillende 
activiteiten zijn georganiseerd. De 
effecten daarvan bieden enorme kansen 
voor de komende jaren. 

De petanquesport heeft een bloeiende 
ontwikkeling doorgemaakt in Nederland 
en is in 2022 springlevend en klaar voor 
de volgende stap. 
Het romantische beeld van een door 
bomen omgeven Franse plein, waarbij 
mensen samenkomen om een balletje 
te gooien vormde ooit de inspiratiebron 
en is nog steeds wat ons blij maakt en 
verbind. 
Dankzij de inzet van pioniers, 
professionals, partners en vele 
vrijwilligers is de sport is de NJBB 
gegroeid en geprofessionaliseerd. In 
het prachtige historische jubileumboek 
“50 jaar Petanque in Nederland” zijn 
alle ontwikkelingen te lezen en met 
sprekende foto’s omlijst. 

Petanque verbindt oud en jong, 
wedstrijdspeler en recreant, 
verschillende culturen en levensstijlen 
en is bovendien mooi te combineren 
met sociaal maatschappelijke 
thema’s als eenzaamheid, vitaliteit en 
duurzaamheid. 

Het hoogtepunt van het afgelopen jaar 
was het Europese Kampioenschap, 
waar we 27 Europese landen ontvingen 
in het zonovergoten Petanquedorp 
op de Parade in Den Bosch. Er is daar 
een uniek evenement neergezet, nog 
nooit vertoond in de geschiedenis: een 
EK in de open lucht, toegankelijk voor 
een breed publiek. We hebben samen 

genoten van de sport, de spelers en de 
ambiance. Hiermee hebben we de sport 
en Nederland als petanqueland goed 
op de kaart gezet, een gezamenlijke 
inspanning waar we best trots op mogen 
zijn. 

We hebben 25.000 mensen mogen 
ontvangen, waarmee niet alleen 
petanque liefhebbend Nederland de 
sport heeft gezien en beleefd, maar ook 
vele anderen hiervan hebben genoten.. 
We hebben laten zien dat petanque 
voor ouderen zeer toegankelijk is en 
voor jonge mensen interessant. Dat 
is belangrijk voor de positionering en 
ontwikkeling van onze mooie sport, wat 
door de media volop is opgepakt. We 
zijn verschenen in diverse kranten, op 
radio en TV. Jeu de Boules is “Booming”.  

De site events waren eveneens van 
belang, zoals de extra baantjes, waar 
verenigingen en publiek konden 
afspreken en spelen. In een aparte 
sessie is aandacht gegeven aan de 
scheidsrechters, een opmaat naar 
het ontwikkelen van arbitragebeleid. 
Ook werd er een bestuurderscongres 
georganiseerd waar interessante 
onderwerpen aan de orde kwamen 
en best practices werden gedeeld die 
anderen inspireerde. 

De resultaten en goede ingrediënten van 
het EK gaan we voortzetten. 
We hebben het dan over (top)sport 
prestaties en zeker ook over de 
breedtesport en de positionering van 
de NJBB met alle verenigingen. De 
succesvolle landelijke promotie en 
ervaring die we hebben opgedaan, 
kunnen verenigingen gebruiken voor 
lokale promotie en het organiseren van 
activiteiten, waardoor we ook lokaal een 
spin-off bereiken. 
We hebben bij wijze van spreken 
brons in handen en dat kan met onze 
gezamenlijke visie en inzet in de 
toekomst zomaar goud worden. 

Hartelijk dank aan iedereen, onze 
vrijwilligers in het bijzonder die een 
bijdrage heeft gegeven, in welke vorm 
dan ook aan de afgelopen 50 jaar en 
speciaal in dit mooie jubileumjaar. Dat 
blijft van onschatbare waarden voor de 
toekomst! 

Lieke Vogels

VAN DE 
VOORZITTER

Het publiek heeft kunnen  

genieten van 466 gespeelde 

wedstrijden en de 109  

topsporters samen gooide maar 

liefst 53.000 Boules op de 26 

professioneel gebouwde  

petanquebanen. Onze tribune 

van 888 stoeltjes waren tijdens 

de opening en de finale dagen 

helemaal vol. 

Er zijn 64 medailles uitgereikt, 

waarvan vele bronzen medailles 

naar Nederland zijn gegaan. 

Wat een geweldige prestatie 

van ons Nederlandse team!
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TOERNOOIEN

Met trots kijken wij terug op het jubileumjaar. Wij vierden ons  

50-jarig bestaan met als hoogtepunt het EK Petanque. Mede  

dankzij de samenwerking met onder andere Team TOC is het  

gelukt om een uniek EK te organiseren op de Parade in het centrum 

van ’s-Hertogenbosch.

Terugblik 
EK PETANQUE IN 
’S-HERTOGENBOSCH

JOEY VAN DOORN VERTELT OVER ZIJN ERVARING VAN HET EK 
‘’Wauw, dat was letterlijk mijn eerste reactie bij aankomst op de Parade.  
Alles zag er perfect en professioneel uit en dat in midden in het centrum van 
’s-Hertogenbosch’’, aldus Joey van Doorn.

ONVERGETELIJKE MOMENTEN 
‘’Tijdens het EK heb ik onvergetelijke momenten meegemaakt. Het mooiste 
moment was toch wel de kwartfinale tegen Polen waarbij ik een carreau schoot 
voor 3 punten waarmee we geplaatst waren voor de halve finale. Hoewel ik 
deze wedstrijd minder goed op schot was, heb ik alle positieve moed in mezelf  
gepraat toen ik naar de cirkel liep om deze bal te schieten. En toen schoot ik 
die carreau, het publiek ging helemaal uit zijn dak en ik kreeg er kippenvel van.’’

Joey van Doorn in actie tijdens het Doubletten Mix Nederland – Monaco (Fotograaf: Jac Verheul)
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Tekst: het bondsbureau

Daarnaast is er een grote dank aan leden 
die zich op welke manier dan ook hebben 
ingezet op hun vereniging, in hun district 
of tijdens het EK in ’s-Hertogenbosch 
om het 50-jarige bestaan van de NJBB 
te vieren. Hierna lees je een terugblik 
op het prachtige evenement waarmee 
wij samen de petanquesport in de spot-
lights hebben gezet.

DE START VAN HET EK
In totaal namen maar liefst 27 landen 
deel aan het EK. Voor Nederland kwa-
men uit: Joey van Doorn, Kees Koogje, 
Anette Boluijt en Josefien Koogje. De  
begeleidingsstaf bestond uit Kees Kroon, 
Sandra Gilliéron en Marc Helffer. De  
verschillende delegaties werden dinsdag 
12 juli warm onthaald door vrijwilligers, 
bijvoorbeeld op Schiphol. Na een trein-
reis richting ’s-Hertogenbosch werden 
de meeste deelnemers verrast door de 
unieke speellocatie op de Parade. Nooit 
eerder hebben deelnemers op zo’n  
bijzondere locatie midden in het centrum 
van een grote stad een EK gespeeld. 

Meerdere sponsoren hebben de or-
ganisatie van het EK mede mogelijk  
gemaakt. Op de vooravond van het EK 
hebben deze organisaties de gelegen-
heid gekregen om hun talenten in de 
petanquesport te ontdekken door met 
en tegen elkaar een aantal wedstrijden 
te spelen. Hierbij kregen zij tips en werden 
zij begeleid door enkele spelers in de 
categorie jeugd- en beloften. Woens-
dagochtend hebben alle deelnemers 
de gelegenheid gekregen om zich voor 
te bereiden op de eerste wedstrijden 
en na de lunch vond de loting plaats in 
het gemeentehuis. Na de loting zijn alle 
delegaties met hun landsvlag in optocht 
naar de Parade gelopen en werd iedere 
delegatie één voor één welkom geheten 
tijdens de opening in een vol stadion op 
de Parade, een waar spektakel. Na deze 
unieke momenten zijn de wedstrijden 
dan echt begonnen. Woensdagmiddag, 
donderdag en vrijdag werden 5 rondes 
gespeeld. Nederland begon sterk in alle 
categorieën (Tête-à-tête, doubletten en 

heid en plezier in ons team vormden 
de sleutel voor succes. Maanden lang in 
de voorbereiding hebben we met elkaar 
getraind en besproken hoe we optimaal 
zouden kunnen presteren op het EK. 
Dat we dat met elkaar hebben gedaan 
is een kwaliteit. Iedere speler en coach 
in ons team heeft zijn eigen ervaring 
die we hebben meegenomen in onze 
voorbereiding om tot succes te komen. 
Joey, Kees, Josefien en Anette hebben 
allemaal een bronzen medaille behaald 
en wij als begeleidingsteam zijn daar erg 
trots op.’’ 

SCHEIDSRECHTERS VAN DE NJBB ACTIEF OP 
HET EK
In totaal hebben zes scheidsrechters van 
de NJBB hun rol als assistent scheids-
rechter op het EK kunnen vervullen 
aangevuld met twee internationale 
scheidsrechters. ‘’In overleg met de in-
ternationale scheidsrechters kregen wij 
de opdracht om bij een overtreding van 
een speler niet direct een kaart uit te de-
len, maar de speler eerst aan te spreken 
op zijn of haar gedrag. Verder was de lo-
catie van het EK echt geweldig en ik heb 
onwijs genoten om hier als scheidsrech-
ter te mogen functioneren’’, aldus Huub 
van den Broek 

doubletten mix) en wist ook in al deze 
spelvormen de laatste 16 te behalen. 

EEN UNIEKE SFEER OP DE PARADE
Zoals op de foto’s te zien, stond de  
Parade volledig in het teken van de  
petanquesport. In het midden bevond 
zich het Carré d’Honneur met twee speel-
banen omringd met tribunes voor een 
kleine 900 mensen. Aan beide kanten 
van het Carré d’Honneur bevonden zich 
twee grote speelvelden. In totaal waren 
er 26 overdekte speelbanen beschikbaar. 

‘’Ik heb vroeger zelf al meerdere inter-
nationale kampioenschappen gespeeld, 
maar een EK op zo’n locatie midden in 
het centrum heb ik nog nooit meege-
maakt. De locatie in combinatie met 
de toegankelijkheid voor supporters en 
unieke sfeer die de organisatie samen 
met het Nederlandse publiek wist te  
creëren, maakte het spelen op dit EK extra 
speciaal. Dat we ook nog eens onze kwa-
liteiten in ons spel hebben kunnen laten 
zien en daarmee in drie categorieën 
een bronzen medaille hebben behaald, 
maakte ons avontuur compleet’’, aldus 
coach Marc Helffer.

DRIE BRONZEN MEDAILLES
Marc Helffer kijkt met een goed gevoel 
terug op het EK. Hij geeft aan: ‘’Een-

Team Nederland (van links naar rechts: Kees Kroon, Anette Boluijt, Kees Koogje, Josefien Koogje, Joey van 
Doorn, Marc Hellfer en Sandra Gilliéron)
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TOERNOOIEN

SPORTPROMOTIE DOOR TIJDELIJKE PETAN-
QUEBANEN IN DE SINT JANS-TUIN
Om naast het event voor de topspelers 
ook een relatie te leggen naar de breed-
tesport is ervoor gekozen om tijdelijke 
petanquebanen aan te leggen. Hiervoor 
is gekozen voor de locatie aan de andere 
kant van de Sint Jan, de markante kerk 
aan de kop van de Parade in ’s-Herto-
genbosch.

In 2021 lagen deze banen op de Bossche 
Parade, het toekomstig EK-terrein.  
Tijdens het EK vormde de Sint Jans-tuin 
een sfeervol decor waar alle voorbijgan-
gers, onder begeleiding van vrijwilligers 
van verenigingen uit de buurt, kennis 
konden maken met de petanquesport. 
Aan deze verenigingen is gevraagd om 
met vrijwilligers bij deze banen aanwe-
zig te zijn om de mensen die graag een 
keer wilden spelen te begeleiden. Tevens 
hebben ze de mogelijkheid gekregen om 
mensen te interesseren voor een eventueel 
vervolg bij hun vereniging. Ook vond hier 
de finale van de Bossche- en provinciale 
wijktoernooien plaats. Met dank aan 
de betrokkenheid van More2Win bij 
de Bossche Boules hebben inwoners in 
Den Bosch en omstreken kennis kunnen  
maken met de petanquesport. More-

ste bestuurderscongres. Op dit congres 
is er in plenaire sessies en workshops 
aandacht besteed aan kansen voor  
de petanquesport, ledenwerving, sport-
promotie, accommodatiebeleid, leden- 
administratie en is het jubileumboek  
gepresenteerd. Alle verenigingen kunnen 
dit boek eenmalig kosteloos bestellen 
via de website van de NJBB. Vanwege de 
grote belangstelling (ruim 90 aanmel-
dingen) en de positieve reacties, wordt 
nagedacht over een mogelijke opvolging.

AANDACHT VOOR EENZAAMHEID
Door het EK petanque te organiseren 
hebben bezoekers kunnen zien dat  
petanque een zeer toegankelijke sport is 
en op alle niveaus beoefend kan worden. 
Verenigingen zijn een belangrijke ont-
moetingsplaats waar (potentiële) leden 
elkaar ontmoeten en elkaar kunnen uit-
dagen voor een sportief en competitief 
spel. Hierdoor liggen er voor verenigin-
gen kansen om bij te dragen aan de strijd  
tegen eenzaamheid en tegelijkertijd de 
ledenwerving verder uit te breiden. 
Het EK heeft laten zien dat de petan-
quesport maatschappelijke impact kan 
creëren. De maanden rondom het EK is 
petanque ingezet voor de strijd tegen 
eenzaamheid. Voorafgaand aan het EK 

2Win creëert maatschappelijke impact 
met sport en heeft door middel van de 
petanquesport inwoners op een sociaal, 
toegankelijke en sportieve wijze met 
elkaar in verbinding gebracht. Al met 
al een geslaagde promotie voor onze  
geliefde sport.

LANDELIJKE AANDACHT
VOOR DE PETANQUESPORT 
De NJBB heeft zich met dit EK hard  
gemaakt voor de landelijke promotie van 
de petanquesport in Nederland. In totaal 
hebben meer dan 25.000 bezoekers 
op de Parade kunnen genieten van de  
petanquesport op hoog niveau. Ook de 
landelijke media raakten geïnteresseerd 
in Petanque en het EK. Zowel Hart van 
Nederland op SBS6 als Shownieuws van 
RTL4 hebben ons EK bezocht en hebben 
hieraan aandacht besteed tijdens hun 
Tv-programma in de avond. Ook hebben 
enkele spelers en vrijwilligers op meer-
dere radiozenders kunnen vertellen over 
het grote spektakel in ’s-Hertogenbosch. 
Verder hebben diverse landelijke dag-
bladen aandacht besteed aan dit EK.

BESTUURDERSCONGRES 
Tijdens het EK kwamen bestuurders van 
lidverenigingen samen tijdens het eer-

SIDE-EVENTS EK PETANQUE
Kees Koogje in actie (Fotograaf Bart Achterhof )
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Tekst: het bondsbureau

heeft de NJBB een programma uitgerold 
in 6 gemeenten in Noord-Brabant. In 
deze gemeenten is met een programma 
gestart in 2021 waarin mensen in wijken 
waarvan bekend is dat er veel eenzaam-
heid heerst uit te nodigen mee te doen 
aan toernooien. Zo zijn hier wijktoer-
nooien gehouden waarvan de winnaars 
zich kwalificeerden voor de grote finale. 
Deze finale vond plaats op de vooravond 
van het EK en werd gespeeld op de echte 
wedstrijdbanen Dit programma heeft 
ook veel aandacht gehad in de lokale 
media en is een uitstekend voorbeeld 
voor onze verenigingen om mensen in 

contact te brengen met elkaar en met 
onze prachtige petanquesport.

VRIJWILLIGERS 
Het EK had niet georganiseerd kunnen 
worden zonder de inzet van vrijwilligers. 
Naast de dankbaarheid die de NJBB heeft 
uitgesproken voor alle vrijwilligers, hebben 
de vrijwilligers op vrijdagavond 4 novem-
ber een VIP arrangement aangeboden 
gekregen voor de ITF Wheelchair Tennis 
Masters in Oss. Dit is het WK voor het rol-
stoeltennis. Hiermee hebben de vrijwilli-
gers een kijkje kunnen nemen bij een WK 
in een ander zeer aansprekende sport.

Doubletten Mix, Joey, Anette en coach Marc Helffer behalen brons (Fotograaf: Jac Verheul) Defilé van het stadhuis naar de Parade 
(Fotograaf: Jac Verheul)

PARTNERS EN SPONSOREN, BEDANKT!
De NJBB is Confédération Europeénne de 
Petanque (CEP) dankbaar voor het ver-
trouwen dat zij hebben gegeven om het 
EK Petanque in Nederland te organiseren. 
Ook bedanken wij onze organiserende 
partners Team TOC, gemeente ’s-Her-
togenbosch en Provincie Brabant voor 
de fijne samenwerking in aanloop naar 
en tijdens het EK. Daarnaast bedanken 
we het Ministerie voor Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en alle sponsoren voor 
hun steun.

Josefien Koogje en coach Marc Helffer behalen brons (Fotograaf: Jac Verheul) Kees Koogje en coach Sandra Gilliéron behalen brons (Fotograaf: Jac Verheul)
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ORGANISATORISCH NIEUWS Tekst: het bondsbureau, foto's Bart Achterhof

Op het bestuurderscongres tijdens het EK Petanque in 

’s-Hertogenbosch is het jubileumboek van de NJBB gepresenteerd 

aan alle aanwezige bestuursleden van verenigingen. Aangesloten  

vereniging kunnen het jubileumboek eenmalig kosteloos bestellen 

via de website van de NJBB.

Jubileum BOEK

HET JUBILEUMBOEK EEN GROTE 
VERRASSING,MEDE DANKZIJ 
JAC PETANQUE
Henk Reesink vertelt over Jac Verheul
‘’Vraag aan Jac Verheul iets over petan-
que, ga rustig zitten, neem de tijd, want 
je krijgt uitgebreid antwoord van een 
echte ‘boulomane’, een speler die ver-
slaafd is aan het petanque. Er zijn heel 
wat spelers die hem al jaren kennen en 
weten dat Verheul een synoniem is voor 
petanque. Anders gezegd Jac Verheul ís 
petanque. Als geen ander is hij al decen-
nia op de hoogte van wat er zich in het 
petanque-circuit afspeelt. 
Niet alleen in Nederland, maar ook in 
Frankrijk heeft hij zijn sporen verdiend. 
Zijn laatste boek ‘Pétanque La fabuleu-
se Histoire’, dat hij samen met Martine 
Pilate, de kleindochter van Joseph 
Pitiot, heeft geschreven, mag toch wel 
bijzonder worden genoemd. De opa 
van Martine Pilate organiseerde het 
allereerste ‘concours de petanque’ op 11 
juni 1910 in La Ciotat. Bij het 100-jarig 
bestaan van het petanque was Jac daar 
natuurlijk aanwezig om dit historische 
moment vast te leggen. Maar hij is al 
héél lang zo actief. In 1984 nodigde hij 
Robert Tovatelli uit, meer bekend als 
Otello, om naar Nederland te komen. 
En deze Grand Monsieur de Boules, 
groot kampioen van het jeu provençal 
en het petanque, bleef enkele dagen 

in Nederland om in Papendal de sport 
te promoten. Tijdens dat bezoek kon 
Jac aan Otello zijn Nederlandse verta-
ling van ‘Plein soleil sur la Pétanque’ 
aanbieden. Veel oudere spelers zullen 
het boek ‘Volle zon over het petanque’ 
kennen. Je zou kunnen zeggen dat elke 
minuut die Jac vrij kon maken werd 
besteed aan onze geliefde sport. 
Talloze publicaties van zijn hand volg-
den, waaronder ‘Spelenderwijs leren 
spelen’, ‘ Petanque in een notendop’, 
‘Wedstrijdsystemen petanque’ alsmede 
de vertaling van ‘Pétanque de la 
Compétition’ van Pierre Fieux. Daarbij 
mogen we ook niet vergeten dat hij 
jarenlang hoofdredacteur is geweest 
van PetanQue. Het is maar een kleine 
opsomming van activiteiten die tot op 
heden zijn leven bepaalden. En dan nu 
weer het prachtige jubileumboek ter  
gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de NJBB, in samenwerking met Henk 
Rademaker en Guillaume Spiering.’’

‘’Toen ik Jac zo’n 30 jaar geleden leerde 
kennen, was al snel duidelijk dat ik met 
een echte ‘ fou de la boule’ te maken 
had. Door onze wederzijdse interesse 
voor de geschiedenis van de verschil-
lende varianten van het jeu de boules 
was er regelmatig contact. Tijdens de 
opening van het EK petanque in Den 
Bosch, waar ik was uitgenodigd om mijn 

nieuwste boek te overhandigen aan de 
organisatoren, vroeg de directeur van 
het Bondsbureau of ik bereid was het 
jubileumboek te maken. Als geen ander 
weet ik wat het betekent om een goed 
boek samen te stellen en ik vermoed 
dan ook dat hier dag en nacht aan is 
gewerkt. Mijn antwoord was dan ook 
vrij kort en snel gegeven. Er is maar 
één persoon in het petanque-circuit 
die dit het beste op zich kan nemen en 
die al alle nodige gegevens en foto’s 
tot zijn beschikking heeft, en dat is Jac 
Verheul. Fantastisch dat Jac met zijn 
team de historie van de NJBB in een 
mooi document heeft vastgelegd. Bravo 
Henk Rademaker, Guillaume Spiering 
en natuurlijk Jac. Eén advies aan de 
NJBB. Geef hem zo snel mogelijk een 
gouden dasspeld. Als iemand het heeft 
verdiend, is hij dat wel.’’

HENK RADEMAKER IS AL BIJNA 45 JAAR 
BETROKKEN BIJ DE NJBB ALS SPELER, 
VOORZITTER GEWEEST VAN MIDI EN REDAC-
TEUR VAN PETANQUE. HOE KIJK JE TERUG OP 
DEZE 45 JAAR?
‘’De verenigingen hebben prima accom-
modaties gekregen en zijn belangrijker 
geworden. Het stadspark heeft plaats 
gemaakt voor een boulodrome op een 
sportaccommodatie. De petanque- 
speler is wat onzichtbaarder geworden 
en grijzer. Het EK in Den Bosch was 

Jac Petanque
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daarom een uitstekend initiatief.  
Midden in een bruisende stad, petanque 
van hoog niveau, gespeeld en georgani-
seerd door jonge mensen.’’ 

HOE KIJK JE TERUG OP HET JUBILEUMBOEK?
‘’Voor het jubileumboek heb ik een 
groot aantal mensen gesproken en dan 
besef je dat er veel is gebeurd in die vijf-
tig jaar. Het boek is een mooi document 
geworden. De goede prestaties van de 
jeugd en de mannen in Santa Susanna 
kon ik er gelukkig nog net in verwerken. 
De samenwerking met Jac en Guillaume 
was erg plezierig.’’  

GUILLAUME SPIERING
HOE VOND JE HET OM MEE TE WERKEN AAN 
HET JUBILEUMBOEK?
‘’Het maken van het Jubileumboek was 
een ruim anderhalf jaar durende, tijdro-
vende, soms moeilijke en frustrerende, 
maar ook interessante, boeiende en 
leuke tocht door de petanquewereld. 
Het tijdrovende zat vooral in de 
vergaring van informatie uit bulletins, 

verslagen, nieuwsbrieven, kranten, bla-
den, websites en wat dies meer zij. Veel 
tijd zat ook in de sessies om keuzes te 
maken uit het uiteindelijke aanbod van 
900 foto’s.
Het boeiende en leuke waren vooral de 
gesprekken met oud-gedienden over 
hun belevenissen en inbreng binnen 
de NJBB en met veel anderen die hun 
sportieve of bestuurlijke inbreng in de 
bond hebben. 
We hebben met ons drieën en in latere 
instantie ook met de drukwerkverzorger 

Jeroen Boereboom en vormgever Joost 
Radstake uitstekend samengewerkt. 
Jeroen en vooral Joost waren echte 
‘meedenkers’ en kwamen met talloze 
ideeën over de brug.
Zelf hebben wij de overtuiging met 
het jubileumboek een bijna historisch 
document en waardevol archief te 
hebben afgeleverd. En zoals ik tijdens 
de presentatie van het jubileumboek 
tijdens het EK in ’s-Hertogenbosch al 
zei: ‘’We zijn niet trots op ons product, 
maar apetrots.’’

Van links naar rechts: Jac Verheul, Guillaume Spiering 
en Henk Rademaker.

De presentatie van het Jubileumboek op het Bestuurderscongres tijdens het EK. Van links naar rechts: Guillaume 
Spiering, Henk Rademaker, Lieke Vogels, Stan Polman en Jac Verheul. 
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Nieuws
UIT DE DISTRICTEN

REGIONAAL NIEUWS

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 Noordwest
De equipe Rik Moorlag, Mark Norder, Rens de Roos (van 
de Voor de 3de keer organiseerde het bestuur van District 
Noordwest op 6 november 2022 het toernooi om de 
Bestuurderscup, die werd gehouden bij gastvereniging 
Purmer Boules in Purmerend. Het systeem was triplet mêlee 
met 3 speelrondes en er werd op tijd gespeeld. In het totaal 
waren er 11 verenigingen uit het district met 3 bestuursleden 
vertegenwoordigd. Vanuit de NJBB was voorzitter Lieke Vogels 
aanwezig, vanuit het district Ben Assema en een vereniging 
had een 4e bestuurslid meegenomen waardoor er een gunstige 
samenstelling van 12 tripletten gemaakt kon worden. Bij de 
indeling van de 36 spelers werd iedereen door elkaar gegooid. 
De wedstrijdleiding was in handen van Elly Brouwer, die het 
toernooi opende, de regels en praktische zaken deelde en 
iedereen een fijne dag wensten. Ook Herman Schreijer was 
vanuit het districtsteam aanwezig.

Na de 1ste ronde was het tijd voor een prima verzorgde lunch 
en gezellig kletsen met elkaar. Het uitwisselen van verhalen 
gebeurde niet alleen tijdens de lunch. De spelers “van buitenaf” 
waren het er over eens: De banen in Purmerend zijn uitdagend. 
De 2de en 3de ronde verliepen vlotjes en toen kon de eindstand 
worden opgemaakt. 
De vereniging Atlantic Boules uit Koog aan de Zaan is winnaar 
geworden met 7 winstpartijen en saldo +32. Zij wonnen deze 
wisselbeker ook de eerste editie en vorig jaar werd de beker 
gewonnen door De Bouledozers uit Hoorn

Tot slot een welgemeend dankjewel voor Coby, Bianca en Dirk 
voor het verzorgen van het “natje en droogje” en de heerlijke 
lunch. Gerrit Wortel bedankt dat je deze dag scheidsrechter 
wilde zijn.
Ook de komst van voorzitter Lieke Vogels is zeer gewaardeerd. 
Zij sprak nog een dankwoordje voor de leuke dag, het goede 
spel en de leuke en informatieve gesprekken die ze had kunnen 
voeren met veel deelnemers. 
Alle spelers bedankt voor jullie komst en gezelligheid. Wellicht 
tot volgend jaar bij de 4de editie van de Bestuurderscup.

District Noord
WINTER TRIPLETTEN COMPETITIE
De Winter Tripletten Competitie is weer van start gegaan en 
deze keer met een dusdanig groot aantal equipes dat een 
zogeheten Sneek-divisie (met twee poules) en een Emmen-
divisie moest worden gevormd. Na tien speelavonden 
spelen de winnaars van deze drie poules begin april om het 
districtskampioenschap.

De winnaars Wim Santhuizen, Martin Fennema en Roel Mooibroek 
met Lieke Vogels (voorzitter NJBB).
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District West
HET BOKBIERTOERNOOI IN BADHOEVEDORP, E
EN MOOIE PROMOTIE VOOR DE PETANQUESPORT.
"Afgelopen zondag was ik uitgenodigd om mee te spelen in 
het BokBiertoernooi in Badhoevedorp. Wat een geweldige 
dag! Het was zeer goed georganiseerd door Ton Roos en zijn 
familie en het weer zat enorm mee. Hierdoor hebben bijna 
100 enthousiaste petanqueliefhebbers kunnen genieten van 
een sportief en gezellig toernooi waarin de sport weer goed is 
gepromoot." Aldus Lieke Vogels voorzitter NJBB.
De vereniging Sporting Badhoevedorp organiseert sinds 1990 
in het najaar het bokbiertoernooi. Dit toernooi is begonnen 

Tekst en beeld: de districtteams

District Midden
ZOMER CLUBTEAM COMPETITIE
Op 15 september jl., de laatste speelavond van de Zomer 
Clubteam Competitie 2022 (ZCC) is Les Cailloux uit Zeist 
opnieuw districtskampioen geworden. Het scheelde maar 
een haartje of de directe tegenstander De Gooiers uit Nieuw-
Loosdrecht was op de eerste plaats geëindigd. Na twee van de 

Les Cailloux districtskampioen 2022: v.l.n.r.: Mohammadi Jadoun, Bas Velthuijsen, Khalid el Yazidi, Dennis Peterse, Elke van der Linden, Guido Starrenburg, Essa 
Agzoul, Erik Telkamp en Ferry Kamps. (Fotograaf: Jac Verheul)

Bokbiertoernooi bij Sportring Badhoevedorp 

door Ton Roos die zijn twee hobby’s boulen en speciaal 
bier combineerde tot een toernooi met als doel de sport te 
promoten bij vrienden, familie en bekenden van de leden. 
Spelers die bij een vereniging zijn aangesloten spelen samen 
met de gasten tegen elkaar om zo de kennis en ervaring te 
kunnen delen. Spelers van de organiserende vereniging en van 
buurverenigingen doen dit graag.
De spelers zijn ingedeeld in 8 groepen naar sterkte en 
achtergrond. De spelers in een groep spelen niet met of tegen 
elkaar. Na vier partijen wordt de stand opgemaakt voor alle 
groepen en daardoor zijn er acht nummers 1 en acht nummers 
2 enz. Hierdoor maken ook alle beginners kans op een prijs. De 
prijzen bestaan uit een uitgelezen selectie van lokale bokbieren. 
Voor de jeugd zijn er aangepaste prijzen. 
Jaarlijks zijn er ongeveer 100 deelnemers en dat al 33 jaar lang!
De RPS regels worden vriendelijk toegepast zodat de 
nieuwelingen de kans krijgen om zich deze spelenderwijs eigen 
te maken. Als iemand het but verkeerd uitgooit, krijgt deze 
een herkansing maar met uitleg hoe het volgens de regels zou 
moeten. 
Het succes van het toernooi blijkt uit het feit dat er nu al 
deelnemers zijn van de derde generatie. De deelnemers waren 
dit jaar tussen de 12 jaar en 92 jaar. 
De vereniging heeft geen binnen accommodatie maar bij de 
herfst hoort regen en wind dus de deelnemers zijn daar op 
voorbereid en trekken zich van het weer niets aan. Tijdens de 
editie 2022 waren de weergoden ons zeer goed gezind; het leek 
meer op een “lentebierboktoernooi”. 

drie speelronden stond Les Cailloux op kleine voorsprong, maar 
moest het ten minste één van de twee laatste triplettenpartijen 
winnen om voor de 22ste keer tot kampioen gekroond te 
worden. De eerste partij ging ruimschoots verloren voor de 
Zeistenaren en ook in de andere partij zag het er lange tijd goed 
uit voor hun Loosdrechtse tegenstanders. Het drietal uit Zeist 
kroop echter door het oog van de naald en mede door een 
werpronde van vijf punten trok het aan langste eind.
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District Oost
In de afgelopen maanden hebben we diverse activiteiten 
kunnen organiseren binnen district oost. Op 18 juni hadden 
een dag met (oud-) officials ter ere van 50 jaar NJBB.

FEEST
Een top verjaardag voor ons allemaal met o.a. een 91-jarige 
oud-scheidsrechter met een lange staat van dienst die oude 
foto’s had meegebracht. 
Met de oud-officials, de huidige bestuurders, officials en 
betrokkenen praten over vroeger en nu en tot de conclusie 
komen dat de organisatie is veranderd, maar de sport nog 
even uitdagend en leuk is. Dankzij Karro Deux en m.n. de 
bijdrage van Gilles werden we goed verzorgd mede door de 
hulp van de dames die ons van een lunch, lekkers, drinken en 

District Zuidoost
BRABANT PETANQUE CYCLUS
Jolanda en Stan Visser van de vereniging Wij Liggen (Schijndel) 
zijn winnaar geworden van de zomereditie van de Brabant 
Petanque Cyclus voor vijftig-plussers, een competitie voor 
doubletten waarbij het niet verplicht is om elke speeldag met 
dezelfde partner te spelen. Na vijftien speeldagen bij steeds 
een andere vereniging kwamen zij als beste uit de bus. Voor 
de eindstand telden overigens de drie slechtste resultaten niet 
mee. Per speeldag waren er prijzen te winnen; op de finaledag 
werden de eindprijzen uitgereikt. Aan deze zomereditie 
namen per speeldag gemiddeld vijftig equipes van achttien 
verenigingen deel met uitschieters van zeventig equipes op een 

Taart bij het feest vanwege 50 jaar NJBB Winnaars Zomercompetitie 

speeldag. In totaal namen rond 350 boulers deel aan de cyclus, 
onder wie ook spelers van buiten de provincie Noord-Brabant 
en een aantal spelers uit België.

Inmiddels is de wintereditie van de Brabant Petanque Cyclus 
al weer van start gegaan, die twaalf speeldagen omvat. De 
deelnamekosten per speeldag zijn met een euro verhoogd, die 
gaat naar de gastheer-vereniging als bijdrage in de verhoogde 
energiekosten.

in verband met de hitte van water, veel water voorzagen. 
Tussendoor, ondanks de hitte met een gezellige groep 
gebould. 
De vijf besten ontvingen een “Deventer-speciaal-prijs”. Karel 
Los werd verdiend eerste. 
De bon voor het jubileumboek ging naar Annelies Lescure.
Een top verjaardag! 

DISTRICT ZOMERCOMPETITIE OOST
Op 26 juni hebben we de competitie in Dieren na totaal 180 
partijen afgerond.
Op alle speeldagen hebben we prima weer gehad en in een 
gezellige sfeer onze, veelal spannende, wedstrijden kunnen 
spelen. Ongeslagen kampioen werd Hattem Petanque. Met 
dank aan alle betrokken medewerkers van Brummen, Epe en 
Dieren.

Tekst en beeld: de districtteams
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Tekst: het bondsbureau, foto's: Bart Achterhof

‘’In de zomer van 2020 hoorde ik dat Nederland door de  
Conféderation Européen de Pétanque (CEP) was uitverkoren 
om het Europese kampioenschap van 2022 te organiseren in 
Den Bosch. Van de impact van deze mededeling was ik mij 
niet bewust, ondanks dat er ongetwijfeld veel voorbereidend 
werk hiervoor nodig is geweest om dit voor elkaar te krijgen.’’

EEN JAAR VOORAFGAANDE HET EK
‘’Op 14 juli 2021 heb ik een uitnodiging gekregen om de locatie 
waarop het EK zal plaatsvinden te bekijken. Het is een fees-
telijke ervaring geworden, waarbij duidelijk werd dat er veel 
organisaties aan werkten om deze EK een succes te maken. 
Op de website van de NJBB is er veel over te lezen.
Op dezelfde dag is ook het logo van dit kampioenschap 
onthuld, een grote boule met de tekst van dit toernooi er op. 
Vanaf dat moment wilde ik, met mijn jarenlange ervaring als 
scheidsrechter, hier graag aan meewerken.
In november 2021 kreeg ik van het bondsbureau van de NJBB 
de vraag of ik op het toernooi assistent scheidsrechter wilde 
zijn.
Daarna ging het snel, er bleken uiteindelijk twee Franse 
scheidsrechters en zes Nederlandse hulpscheidsrechters 
nodig te zijn. Ik was één van die gelukkigen. ‘’

HOE HEB JE HET EK ERVAREN?
‘’Op het Carré D’Honour vond de opening plaats, ik was zeer 
vereerd dat ik namens de scheidsrechters de eed mocht  
afleggen. In de middag werden de eerste wedstrijden 

gespeeld. We werden door de Franse hoofdscheidsrechters 
ingedeeld op één van de acht grote speelvakken of op het 
hoofdveld.
In het begin is het altijd afwachten hoe het loopt, hoe de 
spelers en coaches zich gedragen. Wat mij opviel is dat de 
coaches uit eigen initiatief de spelers adviezen gaven en dus 
over de baan schreeuwden. Dat betekent dus een toespraak 
van de arbiter.

Wat ik ook bijzonder vond, was dat alle spelers en toeschou-
wers zeer goed wisten hoe zij zich moesten gedragen, werke-
lijk een genot om dit te ervaren.
Bij elkaar heb ik 5 dagen in een andere wereld geleefd, iets 
wat ik niet snel zal vergeten.’’

Scheidsrechter Rob Hulst

ORGANISATORISCH NIEUWS

Scheidsrechter Rob Hulst vertelt over zijn 

betrokkenheid bij het EK Petanque 

BELEVENISSEN VAN EEN
scheidsrechter
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Jeu de Boulesweken 2023
Georganiseerde weken vol gezelligheid waarin 
het jeu de boulen centraal staat.

VOOR WIE?
De Jeu de Boulesweken zijn toegankelijk 
voor elk niveau en niet afhankelijk van 
een club- of wedstrijdlicentie. 
Ondanks het feit dat we diverse 
toernooien spelen en iedereen graag eens 
wil winnen, is het belangrijk te weten 
dat deze weken in het teken staan van 
gezelligheid en samen spelen.

DE HOOFDPRIJS:
Korting van €200,- op een volgend 
verblijf in 2023 of 2024!

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

VAN 20 t/m 27 MEI &
27 MEI t/m 3 JUNI 2023
Tarief: 
vanaf

per koppel, per week
€849,-

WAT KUNT U 
VERWACHTEN?

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

6 Jeu de boules-
toernooien

Een leuk uitstapje 
in de omgeving

Camping les Charmilles is een sfeervolle, verzorgde 
familiecamping onder gastvrije Nederlandse leiding in 
hartje Ardèche. De camping heeft een fraaie ligging in 
het zonnige dal van de Auzon en biedt een schitterend 
uitzicht over de omgeving. De 97 plaatsen zijn op 
knusse wijze in terrassen aangelegd. 

Van half mei tot eind juni en vanaf eind augustus tot 
eind september worden wekelijks in een ongedwongen 
en gezellige sfeer diverse activiteiten georganiseerd 
zoals jeu de boules en wandelen.

Camping les Charmilles | 1935 Route de Mirabel | 07170 Darbres | Ardèche France | 0033(0)4-75885627 
                                                  | www.campinglescharmilles.eu | info@campinglescharmilles.eu
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REMY MOSSELMAN
Een van de jeugdspelers die dit jaar deelnam aan het kam-
pioenschap onder 23 bij Les Boulistes was de 17-jarige Remy 
Mosselman. Iedere dinsdag- en donderdagavond is Remy te 
vinden bij P.U.K in Haarlem en traint daar voor wedstrijden 
die hij in het weekend gaat spelen. Een van deze wedstrijden 
is de NPC, want Remy neemt deel aan deze competitie in het 
tweede team van P.U.K. 

HOE BEN JE BEGONNEN MET PETANQUE?
‘’Mijn moeder is Française en daarom gaan wij ieder jaar op 
vakantie naar Sainte-Eulalie-de-Cernon in Frankrijk. Toen ik 12 
jaar was, heb ik daar wat vrienden ontmoet en zij hebben mij 
uitgedaagd voor een wedstrijdje petanque. Ik vond erg leuk 
en besloot op mijn 13e in Nederland lid te worden bij PUK in 
Haarlem.’’

WAAR BEN JE HET MEEST TROTST OP?
‘’Afgelopen zomer heb ik in Sainte-Eulalie-de-Cernon een 
doubletten mix toernooi gespeeld met een vriendin van mij. 
Aan dit toernooi namen 70 teams deel en wij hebben de 
finale gewonnen. Dit was een super ervaring!’’

WAT WIL JE GRAAG BEREIKEN IN DE KOMENDE JAREN?
‘’Inmiddels speel ik nu ruim 4 jaar petanque en ik ben hard 
aan het trainen om een podiumplaats te behalen op een 
Nationaal kampioenschap. Daarnaast vind ik leuk om ieder 
weekend wedstrijden te spelen en ook daar wil ik mij verder in 
ontwikkelen.’’

KAMPIOENSCHAP ONDER 23
Zaterdag 24 september organiseerde JBV Les Boulistes in 
Gorinchem het jaarlijkse kampioenschap onder 23 jaar voor 
doubletten. Het is de tweede keer dat het toernooi werd 
georganiseerd en dit jaar gingen 44 spelers de strijd met 
elkaar aan voor de titel. Het toernooi werd ingedeeld in twee 
groepen: Pupillen & Aspiranten en Junioren & Beloften. ‘’Het 
is belangrijk dat we jeugd- en beloftespelers verbinden met 
zowel volwassenen als met elkaar’’, aldus bestuursleden van 
Les Boulistes. 

TOESCHOUWERS 
Op het toernooi zijn ook veel toeschouwers aanwezig, zo 
ook Arie van der Giessen, lid van Les Boulistes. ‘’Zelf speel ik 
een aantal keer per week bij Les Boulistes en vandaag ben ik 
supporter van mijn kleinkinderen die deelnemen aan het  
toernooi. Ook help ik vandaag de organisatie met het bereiden 
van kleine hapjes, kortom een gezellige dag vandaag’’.

Door: het bondsbureauRUBRIEK

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 petanque- 

verenigingen 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.

Deelnemer Rens de Roos tijdens een ronde precisieschieten.
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(ontbijt, lunch en diner inclusief)

6 Jeu de boules-
toernooien

Een leuk uitstapje 
in de omgeving

Camping les Charmilles is een sfeervolle, verzorgde 
familiecamping onder gastvrije Nederlandse leiding in 
hartje Ardèche. De camping heeft een fraaie ligging in 
het zonnige dal van de Auzon en biedt een schitterend 
uitzicht over de omgeving. De 97 plaatsen zijn op 
knusse wijze in terrassen aangelegd. 

Van half mei tot eind juni en vanaf eind augustus tot 
eind september worden wekelijks in een ongedwongen 
en gezellige sfeer diverse activiteiten georganiseerd 
zoals jeu de boules en wandelen.

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

Remy Mosselman (Fotograaf: Dylan Velthuis)



18

TOERNOOIEN

Van 6 tot en met 9 oktober orga-

niseerde de CEP (Confédération 

Européene de Petanque) samen 

met de FEP (Federación Española 

de Petanca) het Europese 

kampioenschap voor jeugd en 

beloften in Palma de Mallorca. 

De NJBB nam deel met een 

dames- en herenteam in de 

categorie beloften. 

EK beloften 
IN MALLORCA

Nederland dames beloften tegen Hongarije

Nederland heren beloften tegen Tsjechie op het Carré d’Honneur
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Tekst: het bondsbureau, Foto's Jean-Paul Brands

DE VOORBEREIDING NAAR HET EK
Frans Velthuis was coach van het  
damesteam en licht de voorbereiding 
toe: ‘’In juni heb ik de definitieve selec-
tie bekend gemaakt en met dit team zijn 
we meerdere toernooien gaan spelen 
in België en in ons eigen land. Als team 
hebben we vooral gekeken naar hoe we 
elkaars talenten kunnen inzetten om  
ieder een gepaste rol in het team te  
geven.’’ 

Het herenteam werd gecoacht door Kees 
Kroon: ‘’De kwaliteiten van spelers in de 
voorselectie lagen erg dichtbij elkaar en 
dat maakte het uitdagend om selectie 
van vier spelers te maken. In de voor-
bereiding hebben we als team onder 
andere deelgenomen aan toernooien 
van de NJBB Masters en aan meerdere 
toernooien in België. 

Velthuis en Kroon bedanken de spelers 
en verenigingen die het voorbereidings- 
traject van de beloften hebben onder-
steund. 

HET VERLOOP VAN HET EK
BELOFTEN DAMES
Het damesteam bestond uit Elise Nuijten, 
Myrthe Adriaanse, Roby van Rooijen, 

Michelle de Blij. Na 5 rondes met een 
Zwitsers wedstrijdsysteem eindigden 
de dames als 9e en moesten zij tegen 
de nummer 8 spelen om naar de Coupe 
des Nations te gaan. Deze wedstrijd 
werd overtuigend met 13-0 gewonnen 
van Hongarije. In de halve finale was 
België met 13-7 te sterk en hiermee  
eindigden de dames met een gedeelde 
3 plaats in de Coupe des Nations. Naast 
de tripletten mocht Roby ook deelne-
men aan het precisieschieten. Na de 
voorrondes kwalificeerde zij zich voor de 
kwartfinale tegen Spanje. Beide dames 
hadden moeite om hun gebruikelijke 
score te behalen. Spanje ging er met de 
winst vandoor en werd uiteindelijk ook 
Europees kampioen bij dit onderdeel. Bij 
de tripletten wist Frankrijk de Europese 
titel te veroveren.

BELOFTEN HEREN
Het herenteam bestond uit Dylan Velt-
huis, Koen Wentink, Gregory Koolwijk, 
Jobbi Schefferlie. De heren begonnen 
de voorrondes met een bye, een vrijlo-
ting. Het voordeel hiervan was dat de 
heren direct een wedstrijd gewonnen 
hadden, maar door deze bye zouden 
er minder Bucholzpunten (weerstands-
punten) worden opgebouwd. De tweede 

wedstrijd wisten de heren te winnen 
op het Carré d’honneur van Tsjechië. 
Inmiddels stonden de heren vierde in 
de ranking en speelden zij de derde en 
vierde ronde tegen Duitsland en Polen. 
Beide wedstrijden waren tot in de laat-
ste minuut erg spannend, maar helaas 
wisten de Nederlandse heren net niet 
te winnen. De vijfde wedstrijd werd nog 
wel gewonnen tegen Slowakije. Hoewel  
Nederland 3 winstpartijen had,  
eindigden zij op een 9e plaats door-
dat zij slechts één Bucholzpunt te kort  
kwamen voor de kwartfinale. Het team 
is uiteindelijk uitgeschakeld in de Coupe 
des Nations tegen Slovenië. Jobbi  
Schefferlie heeft het precisieschieten op 
zich genomen en eindigde als 11e. 

Uiteindelijk werd Spanje Europees kam-
pioen bij het precisieschieten en Frankrijk 
bij de tripletten. De Nederlandse teams 
zijn tijdens het EK begeleid door be-
stuurslid Jan Paashuis als delegatieleider 
en in totaal zijn er 40 supporters meege-
reisd om de spelers aan te moedigen.

Nederlandse delegatie EK Beloften in Palma de Mallorca.

Door: het bondsbureau
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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. 

Luca, Rody, Jobbi en Dylan bedankt!

Vier spelers uit de categorie 

Beloften hebben dagelijks 

de organisatie van het EK 

Petanque in ’s-Hertogenbosch 

ondersteund als vrijwilliger. 

Luca Kok, Dylan Velthuis, Rody Baijens 
en Jobbi Schefferlie zijn zelf ieder 
weekend te vinden op toernooien in 
Nederland en sommige van hen ook 
internationaal. ‘’Ieder weekend speel ik 
wel een toernooi ergens in Nederland, 
maar zonder vrijwilligers zijn die 
toernooien niet mogelijk. Daar doe ik 
graag iets voor terug’’, aldus de 19 jarige 
Dylan Velthuis. 

VRIJWILLIGERSTAKEN OP HET EK PETANQUE 
In totaal zijn de heren 8 dagen 
aanwezig geweest in ’s-Hertogenbosch 
om te ondersteunen bij allerlei 
organisatorische taken. Zo stonden 
ze dinsdagochtend op Amsterdam 
Schiphol Airport en op dinsdagmiddag 
stond er een clinic gepland op de 
Parade in ’s-Hertogenbosch. Ook 
tijdens het defilé hebben de heren een 
belangrijke rol vervuld. ‘’Het was een 
hele uitdaging om alle spelers per land 
in de juiste volgorde voor de optocht 

naar de Parade neer te zetten, maar 
het is gelukt’’ vertelt de 18 jarige Luca 
Kok. Ook Rody heeft zich zichtbaar 
vermaakt: ‘’Bij de opkomst van ieder 
land heb ik het publiek uitgedaagd om 
zich luid en duidelijk te laten horen, dat 
was erg gaaf’’, vertelt de 21 jarige Rody 
Baijens.

WIJ BLIJVEN DE PETANQUESPORT VERDER 
PROMOTEN 
‘’We zien dat de Petanquesport zich 
sterk ontwikkeld. De komst van Jeu 
de Boules Bars in grote steden én de 
luxe dat Nederland veel boulôdromes 
heeft biedt enorme kansen voor 
sportpromotie’’, aldus de 22 jarige Jobbi 
Schefferlie. 

VRIJWILLIGER IN BEELD

‘’Van deze kansen maken wij graag 
gebruik door clinics te geven aan 
leerlingen op een vereniging, zodat zij 
kennis maken met de Petanquesport 
en de vereniging mogelijk jongeren kan 
aantrekken. Dat laatste is makkelijker 
gezegd dan gedaan en daarom 
organiseren wij ook thematoernooien. 
Op dit soort toernooien koppelen 
we een thema aan het toernooi en 
voegen we daar vaak een maaltijd 
bij aan toe, zodat mensen wellicht 
sneller deelnemen aan het toernooi. 
Bijvoorbeeld een Italiaanse avond 
waarop deelnemers worden verwelkomt 
met een Italiaans diner en aansluitend 
kunnen boulen onder het genot van 
kleine hapjes.’’, vertelt Dylan Velthuis.

Van links naar rechts: Luca Kok, Rody Baijens, 
Jobbi Schefferlie en Dylan Velthuis

Luca en Dylan genieten van het EK Petanque op de Parade in ’s-Hertogenbosch  
(Fotograaf Bart Achterhof )
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Door: Annemiek Thielemans

Van PV Gouda ontvingen wij na onze 
vraag om hulp spontaan het draaiboek 
en dus hoefden wij niet opnieuw het 
wiel uit te vinden. Dit hebben we aan 
ons bestuur voorgelegd en zij stelden 
ons een budget ter beschikking waar we 
uiteraard heel blij mee waren.

VOORBEREIDING
Er werd een actieplan gemaakt, 2500 
flyers werden gedrukt, vrijwillige leden 
werden enthousiast gemaakt om deze 
flyers in hun wijk te gaan rondbrengen. 
Al snel bleek dat er nog eens 2500 
flyers nodig waren om de directe 
omgeving van de club op de hoogte te 
brengen van onze open dag. In winkels, 
buurthuizen en sportcentra werden pos-
ters opgehangen, in diverse wijkbladen 
werd onze oproep geplaatst en er werd 
een speciaal emailadres geopend waar 
geinteresseerden zich konden aanmel-
den. 

EINDELIJK WAS HET ZOVER 
De open dag op 2 oktober 2022 was 
een schitterende zonnige dag en de 40 
mensen die zich hadden aangemeld 
werden ingedeeld in 3 groepen van 4 
personen. 
Elk viertal kreeg een begeleider van 
één van onze vaste leden die begon 
met uitleg over het spel, liet zien hoe 

de bal gespeeld moest worden en dat 
de but het doel was waar je zo dichtbij 
moest komen te liggen. Om de ballen 
uit elkaar te kunnen houden had een 
enthousiast lid de helft van de ballen 
oranje geschilderd, zodat je vanuit de 
ring kon zien wie er op punt lag.
Na afloop van elke ronde werden de 
nieuwelingen opgevangen met koffie en 
thee en door weer andere vrijwilligers 
op de hoogte gebracht wat de speel-
mogelijkeden zijn en de kosten van het 
lidmaatschap. Tot eind dit jaar behoeft 
nog geen contributie betaald te worden 
maar er mag wel deelgenomen worden 
aan alle speeltijden. Op de tafel lagen 
de inschrijfformulieren en al direct 
werd door bijna de helft spontaan het 
inschrijfformulier ingevuld. Sommige 
kozen ervoor om in de komende week 
nogmaals terug te komen om de sfeer 
te proeven op normale speeltijden.

23 NIEUWE LEDEN
Het uiteindelijke resultaat is 23 nieuwe 
leden, die inmiddels met veel enthou-
siasme deelnemen aan drie avonden 
training.
Hulde aan het enthousiasme van de 
leden die zich hebben ingezet om dit 
resultaat te bereiken. 

Ongeveer een jaar geleden stond in de PetanQue dat het PV Gouda 

was gelukt om met medewerking van enthousiaste leden een flink 

aantal nieuwe leden te werven. Dit was binnen onze vereniging 

aanleiding voor een paar enthousiaste nieuwe leden om te probe-

ren of wij dat ook voor elkaar konden krijgen. 

OPEN DAG BIJ PETANQUE VERENIGING 
de Gouden Gooi

VERENIGINGEN
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Na het aantrekken van de eerste spon-
sors werd spoedig contact gelegd met 
voetbalvereniging s.v. C.H.C., één van 
de oudste verenigingen van de stad. Op 
haar terrein, pal naast het clubgebouw, 
was nog ruimte. De voetbalvereniging 
zocht bewust samenwerking met andere 
sporten/verenigingen om zodoende 
haar oudere leden alternatieven te 
kunnen bieden om toch bij het voetbal 
betrokken te kunnen blijven. In maart 
2021 tekenden beide verenigingen een 
samenwerkingsovereenkomst waarmee 
de weg vrij was voor uitwerking van 
het plan: 16 jeu de boules-banen met 
duurzame LED-verlichting.

HOE HEB JE PU BOIS LE DUC GEPROMOOT? 
‘’Begin 2021 deed de eerste grote kans 
zich voor om Pétanque Union Bois 
le Duc, op dat moment nog zonder 
accommodatie, op de kaart te zetten. 
In het kader van het EK Petanque 2022 
werd ‘Bossche Boules’ georganiseerd als 
social side-event van het toernooi. Het 
doel: door middel van het laagdrem-
pelige jeu de boules mensen uit hun 
eenzaamheid halen en beweging (onder 
met name ouderen) te stimuleren. Als 
Petanque Consultant beet ik mij vast 
in het evenement om uiteindelijk alle 
zestien wijktoernooien (vier per wijk 
in vier achtereenvolgende weken) te 
organiseren. Als apotheose vond onder 
diens leiding op ‘le quatorze Juilliet’ van 
hetzelfde jaar de stadsfinale plaats op 
de Bossche Parade, de locatie van het 
EK Petanque 2022. Het spel/de sport 
‘petanque’ stond daardoor echt blijvend 
op de kaart van de stad. Nu was het 
doorpakken om de accommodatie 
vóór het EK Petanque 2022 gereed te 
krijgen.’’

LEDENWERVING 
COVID19 hielp niet mee aan de ambiti-
euze plannen van de Bossche Voorzitter 
en diens bestuur maar, tegen alle nega-
tieve stromen van de pandemie in, lukte 
het toch om 114 steunende tientjes- 

leden te werven, dit in een periode 
van 5-6 maanden. Het potentieel van 
de vereniging was aangetoond en de 
Afdeling Sport & Recreatie (S-PORT) 
sprak haar vertrouwen in het plan uit. 
Het fondsen werven kon beginnen. 
Door een grote financiële injectie van 
Heesen Yachts uit Oss in februari 2022 
was de begroting rond: de planning kon 
worden opgesteld. Doel: opening van de 
accommodatie, één week voor het EK 
Petanque 2022.

NOG MEER VERENIGINGSPROMOTIE 
Opnieuw een mooie promotionele 
kans voor Pétanque Union Bois le Duc 
en de sport: ‘Brabantse Boules’, - het 
vervolg van de pilot ‘Bossche Boules’ 
uit 2021 -, dat wordt georganiseerd in 
zes grote Brabantse Steden. In Breda, 
Eindhoven, Helmond, Roosendaal, 

Tilburg en ’s-Hertogenbosch worden 
opnieuw wijktoernooien georganiseerd. 
Antoon van Mil is intensief betrokken 
als Petanque Consultant en begeleidt 
in die hoedanigheid de steden naar een 
succesvol evenement, dit onder regie 
van More2Win, het sociaal evenemen-
tenbureau uit Eindhoven. Zowel de 
stadsfinale van ’s-Hertogenbosch als 
de provinciale finale worden door Van 
Mil begeleid. De laatste letterlijk op het 
EK-terrein, daags voor aanvang van het 
internationale toernooi.

DE AANLEG VAN DE SPEELBANEN 
Op 11 mei 2022 vinden de eerste 
werkzaamheden plaats op het terrein 
aan De Fuik 10 in ’s-Hertogenbosch. In 
slechts drie weken tijd worden 16 jeu de 
boules-banen aangelegd en op zaterdag 
4 juni 2022 is Pétanque Union Bois le 

Petanque NIET 
MEER WEG TE DENKEN UIT 
‘S-HERTOGENBOSCH
In 2016 ontstond bij Antoon van Mil (46) het initiatief om een  

officiële jeu de boules-vereniging op te richten in ’s-Hertogenbosch. 

Voorzitter van Mil ging, samen met het toenmalige bestuur, op  

zoek naar een geschikte accommodatie. Ondersteund door mede- 

bestuursleden Corrie van Mil - de Looijer (Secretaris), Ruud van 

Hintum (Penningmeester) en Harm Schilders (Algemeen  

Bestuurslid) ging voorzitter Antoon van Mil aan de slag. 

Het bestuur van P.U. Bois le Duc hijst 
voor het eerste de NJBB-vlag tijdens 

de aanleg van de banen. (V.l.n.r.: Harm 
Schilders (Algemeen Bestuurslid), 

Antoon van Mil (Voorzitter), Corrie van 
Mil - de Looijer (Secretaris) en Ruud van 

Hintum (Penningmeester).
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Duc voor het eerst geopend. De banen 
kunnen net op tijd worden ingezet voor 
‘Brabantse Boules’: een win-winsituatie. 
Op zaterdag 2 juli 2022 is het zover: de 
officiële opening van de accommodatie 
door wethouder Roy Geers van de 
Gemeente ’s-Hertogenbosch. Samen 
met Voorzitter Sjo-Heu Lain (s.v. C.H.C.), 
Mariëlle van Houtum (Projectleidster 
S-PORT) en Voorzitter Antoon van Mil 
werpt de wethouder de eerste boule. 
Saillant detail: er wordt een grote piep-
schuimen boule gebruikt die eerder is 
ingezet bij de aftrap van het EK Petan-
que 2022.

ACTIEVE DEELNAME 
Sinds de opening is er veel gebeurd.  
Iedere woensdagavond wordt er fana-
tiek getraind, maar liefst 70% van de 
leden neemt hieraan deel. Ook speelt 
in de 6e Divisie van de N.P.C. een team 
van de Bossche vereniging. Voor 2023 
staan er diverse bondstoernooien op 
de agenda met uiterst competitieve 
spelsystemen.

SAMENWERKING 
Pétanque Union Bois le Duc werkt nauw 
samen met belangrijke gemeentelijke 
organisaties maar ook het lokale  
bedrijfsleven. Zo is onlangs een samen-
werking aangegaan met Projectontwik-
kelaar Van Wijnen genaamd ‘Boules in 
de buurt’. Meer hierover op de nieuwssite 
van de vereniging.

TOEKOMSTPLANNEN 
Inmiddels is Pétanque Union Bois le 
Duc 5-6 maanden open en heeft het 
meer dan 80 leden. De verwachting 
is dat dit aantal in het voorjaar snel 
door groeit. De vereniging zit niet stil 
en inmiddels is er een bouwcommissie 
samengesteld die de mogelijkheden 
voor een hal bekijkt. Doel is een hybride 
hal te bouwen: deze geeft beschutting 
tegen de elementen in de zomer (koelte) 
en in de winter (warmte).

Overzichtsfoto’s van de accommodatie van P.U. Bois le Duc

Voorzitter Antoon van Mil werpt het eerste grind 
op de banen.
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PETANQUEKOPPELS

“Wij hebben elkaar leren kennen tijdens dansles.” Vertelt 
Roelie. “Wij kenden elkaar al twee of drie jaar maar ineens 
sloeg de vonk over en gingen wij samen stappen. En nu 50 jaar 
later zijn wij nog steeds samen. In 1997 zijn wij begonnen met 
petanque spelen. Ook wij begonnen met Jeu de Boule op de 
camping in Frankrijk tegen andere families. Dit was zo leuk dat 
wij na een aantal jaar opzoek zijn gegaan naar een vereniging 
in de buurt. Bij ons om de hoek zat het Zuiderboultje en daar 
hebben wij ons toen aangemeld. Eerst om proef te spelen, 
maar al snel kregen wij de smaak te pakken en hebben wij ons 
echt aangemeld als actief lid.”

Echter spelen Carel en Roelie niet alleen bij het Zuiderboultje, 
maar zijn ze allebei actieve leden. “Carel is intern 
competitieleider, gedeelde penningmeester en draait 
bardiensten. Ik ben secretaris geweest, nu aanspreekpunt voor 
de kledingcommissie en draai ook bardiensten. Hierdoor is 
zeker Carel vaak wel drie keer per week op de vereniging te 
vinden. Door al deze activiteiten leer je ook iedereen binnen 
de vereniging kennen, wat het uiteindelijk nog gezelliger 
maakt.”

WIE IS DE MEEST FANATIEKE VAN DE TWEE? 
“Carel is wel de meest competitieve van ons twee. Ik ben 
vooral recreatief aan het spelen, maar Carel speelt echt 
de meeste wedstrijden.” Zegt Roelie. “Doordat wij nu veel 
vrienden op de vereniging hebben, hoef je ook niet altijd met 
zijn tweeën te spelen. Dat maakt het ook juist leuk.” Vaak gaan 

ze samen met 5 of 6 teams naar verschillende toernooien. 
“Hierdoor ben je met elkaar op pad, maar ook met je 
vrienden. Dan hoef je dus niet in hetzelfde team te zitten.” 
Toch voegt Carel daaraan toe dat het soms wel gebeurd dat 
ze bij elkaar in een team zitten. “Af en toe gebeurd het wel 
dat we samen een wedstrijd of toernooi spelen. Dan ben ik 
meestal de schutter en is Roelie de plaatser.” 

HOE IS JULLIE VERENIGING VERANDERD IN DE LOOP VAN DE JAREN?
“Ja, die is onwijs veranderd.” Begint Carel. “Toen wij begonnen 
met spelen was het een stenen pleintje zonder clubhuis. 
Nu inmiddels zitten we samen met andere sporten op het 
sportpark, hebben we veel betere banen en een clubhuis met 
wc en een bar om iets aan te drinken. Dit zorgt er ook voor 
dat de sfeer veel beter is en dat iedereen vaak nog even blijft 
naborrelen. Ook is het leden aantal flink gegroeid de laatste 
jaren”

CAREL EN ROELIE 
TEN BERGE
Carel (75) en Roelie (71) zijn precies op 

1 september 50 jaar getrouwd en zijn ondertussen 

al 25 jaar verbonden aan de petanquesport. 

Dit doen zij bij het Zuiderboultje in Zwolle. 

Tekst: het bondsbureau

Carel en Roelie Ten Berge
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Voor de basisopleiding voor scheidsrechters worden op dit 
moment vijf nieuwe opleiders geschoold. Zij lopen mee met 
een ervaren instructeur om in de toekomst zelfstandig aan de 
slag te kunnen. Eenzelfde traject is ook in gang gezet voor de 
basisopleiding voor wedstrijdleiders.
Graag breiden we ons bestand aan opleiders verder uit. Mocht 
u als gediplomeerd functionaris interesse hebben om een van 
de opleidingen van de NJBB te geven, dan kunt u dit laten 
weten via opleidingen@njbb.nl. Ook als u maar een keer per 
jaar een opleiding zou willen geven, dan gaan we graag met u 
in gesprek.

PILOT BASISOPLEIDINGEN GROOT SUCCES
Het idee om opleidingen te geven ‘waar de energie’ is werpt 
zijn vruchten af. Als er binnen uw vereniging vier of meer  
leden geïnteresseerd zijn in een bepaalde opleiding, bespreken 
we graag de mogelijkheden om uw vereniging als gastvereni- 
ging te laten fungeren. Op deze manier zijn in Oss (pilot 
BSR), Bodegraven, Sleeuwijk, Ammerzoden en Rotterdam 
(pilot BWL) al opleidingen gestart en zullen op korte termijn 
Wijchen en Leusden volgen. In totaal betreft het al meer dan 
60 cursisten.

UITNODIGING VERDIEPENDE GESPREKKEN OVER ACADEMIE
Afgelopen voorjaar heeft het bondsbestuur de NJBB tijdens 
de ledenbijeenkomsten met verenigingsbestuurders onder 

andere gesproken over de opleidingen. Tijdens die ledenbij-
eenkomsten gaven verenigingen aan dat zij behoefte hebben 
om in een aparte bijeenkomst dieper in te gaan op de academie 
van de NJBB. Daarom worden eind november in vier districten 
bijeenkomsten georganiseerd die in het teken staan van de 
academie. Bij elk van deze bijeenkomsten zullen vertegen-
woordigers van de opleidingscommissie, de districtsteams en 
het bondsbureau aanwezig zijn. Alle bestuurders van vereni-
gingen hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen 
aan het gesprek. Tijdens deze bijeenkomsten wordt in ieder 
geval gesproken over: 
• De opmerkingen vanuit de verenigingen over de academie.
• De vraag hoe wij samen de academie in de toekomst vorm 

gaan geven. Hoe kunnen we elkaar versterken in het oplei-
den en de doorontwikkeling van functionarissen?

MEER INFORMATIE 
Wil jij meer informatie over aangekondigde opleidingen, ben 
je benieuwd naar de mogelijkheden om jouw vereniging aan 
te melden als gastvereniging of wil je in gesprek om onder-
steuningsmogelijkheden te bespreken? Ga dan naar www.
njbb.nl en klik op Academie of mail naar opleidingen@njbb.nl

ORGANISATORISCH NIEUWS

In de afgelopen periode is er veel gewerkt aan 

de verdere ontwikkeling van de NJBB Academie. 

Zo zijn er inmiddels meer opleiders beschikbaar, 

hebben er meerdere pilots plaatsgevonden en 

gaan we verdiepende gesprekken aan met 

verenigingsbestuurders.

NJBB ACADEMIE VOL IN
beweging
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TOERNOOIEN

Iedere aangesloten federatie bij de CEP kan deelnemen met 
één club. Dit jaar namen maar liefst 26 clubs deel aan het kam-
pioenschap. JBC ’t Dupke uit Sint-Michielsgestel werd in NPC 
seizoen 2021/2022 kampioen in de Topdivisie en werd daarom 
door de NJBB uitgezonden naar Saint-Yrieix om Nederland te 
vertegenwoordigen op de EuroCup.

De EuroCup wordt gespeeld in drie vormen: Tête-à-tête, dou-
bletten en tripletten. Aan iedere vorm was een puntensysteem 
gekoppeld. Bij een gewonnen wedstrijd in de vorm Tête-à-tête 
werden twee punten toegekend, bij de doubletten 3 punten en 
bij de tripletten 5 punten.

’t Dupke speelde in de poule tegen verenigingen uit Italië,  
Oekraïne en Slowakije. Hoewel ’t Dupke de eerste wedstrijd  
tegen Italië niet wist te winnen (14-17), lukte dat wel tegen  
Oekraïne (21-0). Vervolgens werd ook de barrage tegen Slo-
wakije gewonnen (19-7) en daarmee ging ‘t Dupke verder naar 
de laatste 16. In de achtste finale versloeg ‘t Dupke buurland 
Duitsland (16-7) en wist in de kwartfinale ook te winnen van 
Kroatië (18-0). In de halve finale moest ‘t Dupke het opnemen 

tegen Monaco. ‘’Als team hebben we kunnen laten zien dat 
wij in staat zijn om het de sterke teams van Italië, Duitsland 
en Monaco erg lastig te maken. Voor mij waren de mooiste 
momenten dat ik twee keer wist te winnen van Italië en met 
de Tête-à-tête tegen Monaco heb ik de welbekende Lelon 
Jean-Pierre met 10-13 wel even laten zweten’’, aldus Ali Doualeh. 
Uiteindelijk behaalde ’t Dupke namens Nederland samen met 
Zwitserland een bronzen medaille, behaalde Monaco zilver en 
Frankrijk goud.

‘’Vechtlust, dat is wat ik heb gezien in mijn team. Ik heb gezien 
hoe onze spelers een 1-12 achterstand kunnen omdraaien naar 
12-12. Op dit hoge niveau is dat echt uniek en daar ben ik als 
coach enorm trots op. Hoewel de finale erg dichtbij was voor 
ons, ben ik tevreden met de bronzen medaille die we als team 
hebben behaald’’, aldus coach Jan Paashuis.

Dat ’t Dupke de halve finale behaalde is zeer uniek. In 2013 
wist Les Cailloux een derde plek te bemachtigen en in 2009 
behaalde P.U.K. Haarleem een vierde plaats. (In 2009 werd er 
nog gespeeld om de 3e/4e plaats).

JBC ’T DUPKE BEHAALT 
BRONS OP DE EUROCUP 
IN SAINT-YRIEIX

Van 10 tot en met 13 november organiseerde 

Confédération Europeénne de Petanque (CEP) 

de EuroCup voor clubs. Het kampioenschap vond 

plaats in Saint-Yrieix te Frankrijk. De EuroCup is 

een jaarlijks Europees kampioenschap voor clubs.

Namens JBC ’t Dupke speelden Wietse van Keulen, Frank Geleen, Joey van Doorn, Laurent Bonafe, Ali Doualeh, Jeroen Bleijen, Mathilda Böstrom en Lindsey de 

Bruijn. Zij werden gecoacht door Jan Paashuis. 

Tekst: het bondsbureau
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LES CAILLOUX
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JBC DONGEN

NK Precisieschieten
PETANQUECENTRUM NIEUWEGEIN

De Generale
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ABA Masters 
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Breda Masters
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NK Tripletten
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Finales NJBB Masters
PETANQUECENTRUM NIEUWEGEIN
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 DK
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*Alle data zijn onder 
voorbehoud. Houd 
hiervoor de website en 
de nieuwsbrieven van 
NLpetanque in de gaten.

Petanque 2023
VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEZE TOERNOOIEN 

EN KAMPIOENSCHAPPEN GA NAAR 

WWW.NLPETANQUE.NL
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DOWNLOAD
DE GRATIS 
BOULESBAAS-APP
IN DE APP STORE OF PLAY STORE!

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

Scan voor meer 

informatie

Voeg alle baantjes toe aan de 
Boulesbaas-app
De Boulesbaas app kent inmiddels weinig  

geheimen meer voor de Nederlandse petanque- 

spelers. In die Boulesbaas app vind je een kaart, 

met daarin inmiddels al meer dan 400 geregis-

treerde 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!?


