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PARELTOERNOOI
ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017
Voor de eerste keer in 27 jaar op de eigen banen van P.C.O.!
Spelsysteem doubletten en 5 voorgelote wedstrijden met
een finale. Er kunnen maximaal 86 doubletten deelnemen.
Inschrijfgeld is 6,- per persoon.
Inschrijven E-mail:
Telefonisch:

pco.inschrijven@gmail.com
013 - 533 12 76 (A.Mathijssen)

Inschrijving sluit vrijdag 18 augustus.
Programma Zondag 20 augustus melden 9.30 tot 10.15 uur.
Aanvang wedstrijden 10.30 uur.
Prijzen

Geldprijzen.

Recreantentoernooi
Op zaterdag 19 augustus is er een toernooi voor de recrean-
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Adres PCO

ten. Het inschrijfgeld hiervoor bedraagt 5,- per persoon.

Moergestelseweg 32d

Aanvangstijd: 10.30 uur. Prijzen in natura.

5062 JW Oisterwijk

Inschrijven ook op bovenstaande wijze en tot donderdag 17

T 013 - 521 61 97

augustus.

Inhoud

Voorwoord

kort nieuws

4

Beste lezer,

de NPC, dat mag gevierd worden

6

wat zegt de coach over het wk gent

8

petanquekoppels

11

Techniek en Tactiek

12

Voor je ligt alweer de tweede
Petanque van 2017. In deze
Petanque lees je alles over hoe het
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Verder wordt er aandacht besteed
aan de opleidingen, de verschillen
tussen de NJBB en de NLpetanque
website en wordt de nieuwe
bondsraad aan je voorgesteld.
Heb je een goed idee voor een
interessant artikel of wil je graag
meewerken aan dit magazine, laat
het de redactie weten:
redactie@njbb.nl.

Agenda

BELANGRIJKE NJBB EVENEMENTEN 2017
ZATERDAG / ZONDAG 17 EN 18 JUNI
NK Tripletten
SPNN, Nieuwegein
ZATERDAG / ZONDAG 15 EN 16 JULI
NK Mix
PC Doetinchem, Doetinchem
ZATERDAG / ZONDAG 9 EN 10 SEPTEMBER
NK Veteranen
Maboul, Ede
ZATERDAG 30 SEPTEMBER
Start NPC seizoen ‘17 / ‘18
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kort nieuws
Een verzameling van leuke, interessante en belangrijke berichten voor u.

Koninklijke onderscheiding
voor Ben van eijk
Op dinsdag 14 maart stond Pétanque Vereniging ‘Jeu de Bommel’ uit Zaltbommel
tijdens de Algemene Ledenvergadering stil bij het 15-jarig jubileum van voorzitter
Ben van Eijk. Naast een bloemetje en een cadeau kreeg de heer van Eijk onverwacht bezoek met een verrassing: in het bijzijn van zijn familie ontving hij uit
handen van locoburgemeester Adrie Bragt een Koninklijke Onderscheiding.
Hij mag zich nu lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen, een onderscheiding die
hij krijgt vanwege zijn jarenlange inzet voor ‘Jeu de Bommel’ en daarmee voor de
samenleving. Ben van Eijk is ook meer dan twaalf jaar voorzitter van de afdeling
geweest.

Ben van Eijk met locoburgemeester Adrie Bragt

App voor
bijhouden score
Er is een nieuwe app gelanceerd voor
het bijhouden van jeu de boules scores.
De app heet Jeu de Boules en is
beschikbaar voor de iPhone, iPad en
iPod touch met iOS 10.0 of hoger.

Bekende Youtube-vlogger maakt
videoverslag in Assen
YouTube-vlogger Enzo Knol en zijn broer Mylan Knol waren vrijdag 14 april 2017
op bezoek bij vereniging ‘n Boel Plezier in Assen. Enzo Knol heeft inmiddels ruim
1,5 miljoen abonnees en meer dan 1 miljard views gescoord op zijn gelijknamige
YouTube-kanaal. Enzo brengt iedere dag een nieuwe vlog uit om 16:00. De video
is te vinden op YouTube. Typ in het zoekveld: ‘Enzo Knol vlognummer 1348’.
Vanaf 3:38 minuten gaat hij op bezoek bij het Mini/Maxi toernooi in Assen.

Petanque
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Voorbeeld van de Jeu de Boules app

Afke Hoekstra is op 8 mei
gestart als communicatiemedewerker. Ze vervangt Laura
Vaessen, die per 1 juni met
zwangerschapsverlof gaat.
Afke is het aanspreekpunt voor
de websites, nieuwsbrieven,
Petanque magazine en allerlei
andere zaken op het gebied
van communicatie.
Op 12 juni start Bart Achterhof
als beleidsmedewerker, fulltime.
Hij neemt het stokje over van
Carlijn Mol, die elders een
nieuwe uitdaging is aangegaan. We danken Carlijn voor
haar inzet en wensen Bart veel
succes met het verder uitzetten
van de koers van de NJBB

Nieuw: Reglement voor de
Petanquesport
Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is vanaf
1 maart 2017 in werking gegaan. De reglementencommissie heeft ook het Reglement voor de Petanquesport Plus
(RPSPlus) ontwikkeld.
Beide reglementen zijn te vinden op ons sportplatform:
www.nlpetanque.nl > Petanque > Toernooireglementen

Gerrit Bruintjes overleden
Op 31 maart is Jan Gerrit Bruintjes overleden. Gerrit was in
de periode van 2009 tot en met 2015 actief als zonecoördinator voor de landelijke toernooicommissie. In 2015
heeft Gerrit voor zijn verdiensten uit handen van bondsbestuurder Henk van Rekum de zilveren bondsspeld ontvangen.

Van de
voorzitter
“Ik heb jullie woensdag gemist.”
“Wat was er woensdag?”
“NJBB ledenraadpleging in ons district.”
“Nooit van gehoord, nooit een uitnodiging gezien ....”
Zo ging ongeveer een gesprek dat ik een tijdje geleden had met
enkele verenigingsbestuurders. Aankondigingen in het NJBB
Nieuwsbouletin, een toegestuurde flyer in maart, een herinnering
van de districtscoördinator in de week voorafgaand aan de
bijeenkomst..... Het was allemaal kennelijk niet doorgedrongen.
Er zijn meer verenigingen die deze uitnodiging niet hebben
opgemerkt of anderszins aan zich hebben laten voorbijgaan. En
dat is heel jammer, want dit was dé gelegenheid om met elkaar,
met de leden van het districtsteam, van de bondsraad, van het
bondsbestuur en met medewerkers van het bondsbureau te praten
over onze sport, over de uitdagingen voor de verenigingen en
daarmee voor de bond, over hoe wij deze gezamenlijk het hoofd
kunnen bieden.
Het waren zeer inspirerende bijeenkomsten, dankzij de inbreng
van de verenigingen die er wèl waren. Ledenwerving, verjonging,
differentiatie in het sportaanbod en in de regelgeving, opleidingen,
contacten met de pers, districtscompetities, werving en behoud
van vrijwilligers..... Allemaal onderwerpen die langskwamen en
waarover de verenigingsbestuurders van gedachten wisselden en
ervaringen deelden Er kwamen ideeën en suggesties aan de orde
voor wat verenigingen zelf kunnen doen, en ook voor wat we
beter, efficiënter gezamenlijk kunnen aanpakken, hetzij binnen het
district in samenwerking met het districtsteam, hetzij landelijk.
Ideeën ook over de ondersteuning door het bondsbureau.
Deze keer geen kant-en-klare voorstellen van het bondsbestuur,
maar onderwerpen die werden aangedragen door de verenigingen
zelf. In de nieuwe opzet van de bondsorganisatie is dat een
belangrijk uitgangspunt; verenigingen worden niet meer pas
betrokken bij de besluitvorming als alles al bedacht is, en er alleen
nog op onderdelen wijzigingen kunnen worden voorgesteld, maar
juist vóórdat plannen worden ontwikkeld en voorstellen worden
gemaakt. Zo hebben de verenigingen in een vroeg stadium invloed
op wát er wordt ontwikkeld. Maar dan moeten zij natuurlijk wel
komen en meepraten.
Gelukkig waren er ook veel vereniging en die dat wel deden,
en daardoor hebben de bijeenkomsten een schat aan ideeën en
informatie opgeleverd, waarmee wij verder aan de slag kunnen.
Wordt vervolgd....
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De NPC,

dat mag gevierd worden
JBC ‘t Dupke 1, kampioen in de topdivisie van de NPC. Foto: Erik van de Groep

1 oktober 2016 was het zover, de start van een volledig
seizoen van de NPC. In het seizoen 2015-2016 was al een
pilot georganiseerd met de top- en tweede divisie. Vanaf het
seizoen 2016-2017 ging de NPC van start met 6 divisies, 40
poules, 113 deelnemende verenigingen en maar liefst 294
teams! ’t Dupke heeft de topdivisie gewonnen en gaat de
Nederlandse eer verdedigen bij de EuroCup.

In totaal zijn in het seizoen 2016-2017 welgeteld 1610
wedstrijden gespeeld. Met veertig poules zijn er ook
veertig kampioenen! Twee verenigingen zijn met alle teams
kampioen geworden. Les Taxateurs uit Culemborg is met
alle drie de deelnemende teams kampioen geworden.
De teams speelden in de 5de en 6de divisie. Daarnaast
is Atlantic Boules uit Koog aan de Zaan met haar enige
team kampioen geworden in de 4de divisie. Prestaties
van formaat! Overigens hebben nog drie verenigingen
een kampioenschap behaald met drie teams. JBC Plop uit
Uden heeft met haar tweede, derde en vijfde team een
kampioenschap zien behalen. Cloeck en Moedigh uit SintOedenrode zag haar derde, vierde en zesde team kampioen
worden, terwijl ACP Les Pointeurs uit Alphen aan den Rijn
met het eerste, derde en vierde team plek 1 heeft veroverd.
Petanque
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CdP Les Cailloux uit Zeist en JBC Plop waren het beste
vertegenwoordigd in de NPC met wel negen deelnemende
teams. Boules de Boeuf uit Oss heeft met acht teams
deelgenomen en Cloeck en Moedigh met zeven teams.
Het is twee teams gelukt om kampioen te worden door
alle wedstrijden te winnen. Dit is Amicale Boule d’Argent
1 uit Rijswijk gelukt in de 3de divisie en CdP Les Cailloux
6 in de 6de divisie. Negentien teams zijn het hele seizoen
ongeslagen gebleven en Atlantic Boules is als enige
vereniging het hele seizoen ongeslagen gebleven met haar
team in de 4de divisie. Een wedstrijd win je niet zomaar,
echter hebben 53 teams één of meerdere wedstrijden
gewonnen met 8-0. Het is Atlantic Boules 1 zesmaal gelukt,
Amicale Boule d’Argent 1 vijfmaal en Les Taxateurs 1
viermaal.

Evaluatie
De NPC is dit seizoen voor het eerst in haar volledigheid
georganiseerd. Om te kijken hoe de deelnemers het seizoen
hebben beleefd is tussentijds een enquête verstuurd. In
totaal hebben 565 spelers, teamcaptains en/of bestuurders
de enquête ingevuld. De NPC is over het algemeen positief
beoordeeld en heeft zelfs een 7,4 als cijfer in het eerste
seizoen ontvangen. De NPC blijft verbeteren.
In de vergadering van de bondsraad van 20 mei is het
NPC reglement (nieuwe opzet) met enkele wijzigingen
aangenomen. Het reglement treedt in werking op 1 juli
2017 en is te vinden op:
www.NLpetanque.nl > Petanque > Toernooireglementen
Seizoen 2017-2018
Het seizoen is pas net ten einde. De voorbereidingen voor
het nieuwe seizoen zijn al in volle gang. De verenigingen
hebben de teams opgegeven met de bijbehorende gegevens
en accommodatiecapaciteit.
Laat het seizoen 2017-2018 net zo’n succes zijn als het
eerste seizoen was. Alle deelnemers alvast veel plezier,
succes en sportiviteit gewenst!

Belangrijke data!
Het opgeven van de teams (eventuele extra teams) was
mogelijk tot 15 mei. Tot 1 juni was het mogelijk om teams
terug te trekken.
Eind juni
Bekendmaking eerste conceptindeling.
16 juli
Sluiting reactietermijn op eerste conceptindeling.
Eind augustus
Publicatie definitieve indeling.
30 september
Start nieuwe seizoen.
Speeldata seizoen 2017/2018
zaterdag 30 sep 2017
Speelronde 1
zaterdag 14 okt 2017
Speelronde 2
zaterdag 28 okt 2017
Speelronde 3
zaterdag 11 nov 2017
Speelronde 4
zaterdag 25 nov 2017
Speelronde 5
zaterdag 09 dec 2017
Speelronde 6
zaterdag 16 dec 2017
Speelronde 7
zaterdag 13 jan 2018
Speelronde 8
zaterdag 27 jan 2018
Speelronde 9
zaterdag 17 feb 2018
Speelronde 10
zaterdag 24 feb 2018
Speelronde 11
zaterdag 10 mrt 2018
Speelronde 12
zaterdag 24 mrt 2018
Speelronde 13
zaterdag 07 apr 2018
Speelronde 14

De NPC
Kampioenen
Poule
1001
2001
2002
3001
3002
3003
3004
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014

Kampioen

JBC ’t Dupke 1
Pétanque Union Kennemerland 2
‘t Lover 1
Les Sabots 1
ELZA-Boules 1
Amicale Boule d’Argent 1
Va Tout 1
Pétanque Club Doetinchem 1
JBC Plop 2
ETJBV De Teerling 1
Atlantic Boules 1
ACP Les Pointeurs 1
PV Gouda 2
CJB Middelburg 1
La Ferme Boel 1
De But ’84 1
PV Beek 2
Mooie Boule 2
Les Taxateurs 1
JBC Randenbroek 3
Boule Union Thamen 1
JBC Nieuwerkerk 1
De Goede Worp 1
Petangeske 4
Cloeck en Moedigh 3
Cloeck en Moedigh 4
‘n Boel Plezier 1
JBC Plop 3
JBC Plop 5
Mooie Boule 3
PV Beek 3
CdP Les Cailloux 5
CdP Les Cailloux 6
Les Taxateurs 3
Les Taxateurs 2
JBC Nieuwerkerk 2
ACP Les Pointeurs 3
ACP Les Pointeurs 4
Cloeck en Moedigh 6
‘t Lover 5
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Het WK 2017 in Gent, gespeeld in topsporthal
Vlaanderen, wordt mogelijk gezien als een pilot
voor de Olympische Spelen van 2024. Deze
moeten dan wel plaatsvinden in Parijs, zodat
het Olympisch Comité van Frankrijk, petanque
kan inzetten als demonstratiesport. Nederland
moet daar natuurlijk bij zijn. Het is tevens een
unieke gelegenheid voor Nederlanders om
het petanque van dichtbij te gaan zien. En dat
hebben de spelers en begeleiders op het WK in
Gent geweten ook.

Deelnemende landen (49)

Er werden vijf disciplines afgewerkt. Doubletten mannen
en vrouwen, mix en tête-à-tête mannen en vrouwen. Elke
speler mocht uitkomen in twee disciplines. De verdeling was
als volgt. Voor de mix werden Noël Kempeneers en Lynsey
Bakens aan elkaar gekoppeld, de doubletten mannen waren
Kees Koogje en Noël, bij de vrouwen Lieke van der Voort en
Lynsey. De tête-à-têtes werden gespeeld door Kees en Lieke.
De wedstrijden stonden in een strak schema. De mix startte
als eerst, gevolgd door doubletten mannen, dan doubletten
vrouwen, de tête-à-tête mannen en als laatste de tête-à-tête
vrouwen. Na de 1e ronde begon de 2e ronde in dezelfde
volgorde.

teams doorgingen. Eenmaal bij de laatste zestien werd er
niet meer op tijd gespeeld, maar tot de dertien punten.
Verlies betekende het einde van het toernooi.

De loting werd verricht op de ochtend van de eerste
speeldag, donderdag 13 april. Om uiteindelijk tot de
kanshebbers te behoren, moest er gespeeld worden volgens
het Zwitsers systeem (dat ook voor NK’s ingezet wordt).
Bestaande uit vier wedstrijden, waarvan de eerste zestien

België(1 & 2), Bulgarije, Cambodja, Canada, Chinees Taipei,
Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Indonesië, Israël, Italië, Jersey,
Letland, Litouwen, Luxemburg, Madagaskar, Maleisië,
Marokko, Mauritius, Monaco, Mongolië, Nederland, Nepal,
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan,
Polen, Rusland, Schotland, Senegal, Singapore, Slovakije,
Slovenië, Spanje, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Turkije, USA,
Wales, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland.

Het WK Gent
Mix
Het mix team Noël en Lynsey onder begeleiding van
coach Joop Pols, begonnen het toernooi voortreffelijk. Met
drie winstpartijen in de eerste drie ronden stonden zij er
goed voor en plaatste zich bij de laatste zestien. De 4e
ronde tegen Thailand werd verloren, wat uiteindelijk een
andere positie in de ranking opleverde. De tegenstander
van Nederland is een echtpaar uit Canada. Noël en
Lynsey startte deze partij goed en namen het initiatief. Dit
resulteerde in een mooie voorsprong van 9-2. De Canadezen
lieten het er niet bij zitten en begonnen langzaamaan, soms
onmogelijk, punten te pakken. Uiteindelijk ging Canada op
een miraculeuze manier uit. Drie missers op een boule van

Door: Fred Lagerwaard (coach). Beeld: Erik van de Groep
Lynsey, waarbij de derde boule ook nog een de but mee
naar achteren nam, bepaalde de eindstand op 11-13. Een
Houdini act die zijn weerga niet kent. In de kwartfinale
herhaalde de Canadezen deze act nogmaals.
Doubletten mannen
Het doublet mannen, welke bestond uit Kees en Noël,
startte goed. Met winst op Slovenië, verlies tegen de latere
kampioen Frankrijk en door winst op Tsjechië werd de
vierde ronde een beslissende. Er moest gewonnen worden
van Noorwegen. Een klus op zich. Noorwegen had al een
eerdere goede prestatie geleverd tegen Weibel en Hemon
(België). Helaas hadden de Nederlandse mannen geen
antwoord op het goede spel van Noorwegen. Er werd
met 4-13 verloren en de kans op de laatste zestien was
daardoor verkeken. De finale, tussen Thailand en Frankrijk
werd gewonnen, door de Franse spelers Suschoud en
Lacroix.
Doubletten vrouwen
Voor het doublet vrouwen, Lynsey en Lieke, werd het een
zwaar weekend. Er werd naar behoren gespeeld, maar
het resultaat bleef achter bij de hoge verwachtingen. Een
toernooi lang op je tenen lopen en maar knokken om de
puntjes binnen te halen. Dit keer zat het er niet in.
Tête-à-tête mannen
In de tête-à-tête mannen, zat een kans om ver te kunnen
komen. Kees heeft bij het EK te Zweden al bewezen met de
beste mee te kunnen. Kees begon ontspannen aan zijn serie
wedstrijden met als eerste Slovenië, gevolgd door Zweden,
Finland en Tsjechië. Kees stond na deze 4 ronden als eerste
geplaatst voor de laatste zestien. De partij voor een plaats
bij de laatste acht was tegen een jonge Rus (20 Jaar), die
ook een goede reeks wedstrijden achter de rug had. Kees

won deze partij op een rustige wijze met 13-10. Om bij de
laatste vier te komen moet Kees van een zeer goede speler
uit Frankrijk zien te winnen. Henry Lacroix, gewonnen van
Monaco, was zijn tegenstander. Kees en Henry speelde
een zeer goede wedstrijd. Het niveau van beide heren was
enorm hoog. Voor het publiek was het een traktatie om
naar te kijken. Henry Lacroix, trok aan het langste eind
en won met 13-7 van Kees. Henry werd uiteindelijk ook
wereldkampioen in deze discipline.
Tête-à-tête vrouwen
Aan de tête-à-tête vrouwen nam Lieke deel namens
Nederland. Lieke had een lastige loting. De eerste partij
begon Lieke tegen Rosario, Spanje en daarna Italië. Beide
werden na een harde strijd verloren. Ook de 3e partij tegen
Singapore ging verloren, waardoor de kans op plaatsing
was verkeken.
De finales
Ons restte alleen nog kijken bij de finales. Frankrijk won
doublet en tête-à-tête mannen, Cambodja won de tête-àtête vrouwen, doublet vrouwen ging naar Thailand en de
mix naar Tunesië.
Ervaring rijker
De (groeps)sfeer was uitstekend. Er waren veel Nederlandse
supporters bij en dat lieten zij dan ook goed horen vanaf de
tribune. Ook de verzorging vanuit de organisatie was prima
geregeld. Wat er dan nog over blijft, is het eindresultaat.
Zijn we daar tevreden mee, of niet? Misschien is het
niet wat wij gehoopt hadden, maar er is zichtbaar hard
gestreden op het WK in Gent.
Voor mij, en (ik denk ook) voor de anderen, is het in ieder
geval een fantastische ervaring rijker!

Team Nederland: v.l.n.r. Kees Koogje, Lynsey Bakens, Christian Saurel (coach), Lieke van der Voort, Fred Lagerwaard (coach), Joop Pols (coach) en Noël Kempeneers.
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Door: het bondsbestuur

Wijziging regels
wereldkampioenschappen Gent
Op 21 maart 2017 kreeg het bondsbestuur een e-mail van de FIPJP. Daarin stond dat bij de
deelnemende teams aan het WK alleen spelers mogen deelnemen die het paspoort hebben van het
land dat hen uitzendt.
Dit besluit zou als consequentie hebben dat Noël Kempeneers (met Belgische nationaliteit)
niet mocht deelnemen namens Nederland. Vanwege het late tijdstip waarop dit besluit bij het
bondsbestuur bekend werd, is geprotesteerd bij de FIPJP. Uiteindelijk heeft het bondsbestuur het
bericht ontvangen dat Nederland en enkele andere landen dispensatie kregen voor het WK in Gent.
Kortom: Noël mocht meespelen voor Nederland.
Het bondsbestuur heeft ook trachten te achterhalen of dit besluit geldt voor andere wereldkampioenschappen, zoals het WK Tripletten voor heren in 2018. Tot nu toe is daar geen antwoord op
gekomen.
Als dit besluit eveneens geldt voor het WK heren tripletten dan kan dat consequenties hebben
voor de winnaar van de NJBB Masters. Aangezien het finaleweekend van de NJBB Masters pas
in november wordt gespeeld, zal het bondsbestuur in de tussentijd trachten achterhalen welke
regels gaan gelden voor de komende WK’s. Als die regels afwijken van de bestaande regels, zal het
bondsbestuur uiterlijk in oktober 2017 een besluit nemen.

WK herbeleven
Hoe gaat het er eigenlijk aan toe tijdens een
WK? Wat doen de spelers ter voorbereiding? Hoe
beleven supporters een WK?
Dankzij onze huisjournalist, Tom van der Voort, hebben
we het WK in Gent goed kunnen volgen, middels vlogs,
livestreams, video’s en foto’s.
Heb je dat gemist of wil je het gewoon nog eens terugkijken
ga dan naar onze Facebookpagina: NLpetanque.

Petanque
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RUBRIEK

Door: het bondsbureau

petanquekoppels
Een rubriek over koppels in de breedste zin van het
woord. Waarbij er vaak samen op uit wordt getrokken
om petanque te spelen.
Dat kan man/vrouw zijn, broer/zus, opa/kleinzoon,
moeder/zoon, enzovoorts.

Waarom Petanque?
Opa, ook wel Opi genoemd op de club, speelde als eerste
petanque. Langzamerhand heeft hij de hele familie er zo’n
beetje bij betrokken. Schoonzoon Thomas speelde ook en
werd al gauw voorzitter bij PUK tot en met de verhuizing
van vereniging PUK in 2010. De kleinkinderen werden
betrokken bij de club door zowel hun vader, opa en Bart
Scholten.
Hoe is het zo gekomen dat jullie samen petanque zijn
gaan spelen?
“Wij zijn een familie die sowieso van alles samen doet.
Zo eten wij regelmatig samen, staan wij samen op de
camping en sporten wij ook samen.” Vader Thomas brengt
zijn twee kinderen altijd en overal naar toe, van voetbal tot
aan petanque, hij is er altijd bij. Daarnaast werken de zoons
bij hetzelfde transportbedrijf. Zo heeft Tim zijn broer Menno
zelfs nog ingewerkt. Samen zitten de twee in het NPC team.
Opi doet niet meer alle wedstrijden mee vanwege zijn
gezondheid, maar komt wel regelmatig kijken. Vanwege
de sterke familieband voelen zij elkaar allemaal goed aan.
Menno is pointeur en Tim tireur, dus ook in het spel vullen
zij elkaar aan.
Hoe is het om met je opa te spelen?
“Altijd als ik met Opi speel heb ik prijs: geld,
boodschappen of een flesje wijn”; zegt Tim grappend.
Na zijn hartoperatie was het eerstvolgende toernooi in
Groningen. Na acht wedstrijden was hij bekaf, en toch
hebben de twee die laatste wedstrijd met 13-0 gewonnen.
“Het is gewoon fijn om samen te spelen”.
Hoogtepunten
Menno zat al als 15-jarige in het nationale jeugdteam en
deed mee aan het NK. Op het NK werd hij uitgenodigd

Thomas, Tim , Menno en Tom

om mee te doen aan het WK voor de jeugd. In maart 2007
kreeg hij zijn eerste training en in juli van hetzelfde jaar
volgde het WK in Barcelona en kort daarna het WK Japan.
Hij heeft door petanque veel mogen reizen. Voor Tim is het
hoogtepunt tot op heden geweest dat hij mee mocht doen
aan NK Beloften.
Toekomstdroom
Opi droomt ervan dat Tim nog eens naar het WK kan gaan.
Menno’s grootste droom is op een EK of een WK met zijn
broer Tim te staan. Tim zelf zou graag nog eens de titel van
Nederlands kampioen binnen willen slepen. Tot nu toe is hij
als tweede geëindigd op het NK Jeugd. Het binnenhalen van
de eerste plek is dan wel de kers op de taart.
Toekomst van de sport
Voor de toekomst van de sport vindt de familie het
cruciaal dat er meer jongeren gaan spelen. Daarvoor is het
benodigd dat de ouderen ook met jongeren willen spelen.
Op de vereniging is het belangrijk dat jongeren in beeld
gebracht worden, wanneer petanque in de media verschijnt.
Daarnaast zien zij
mogelijkheden in het
organiseren van NK’s
in het centrum van
een stad, zodat er
een breder publiek op
afkomt.
Wat wij van deze
familie op kunnen
steken, is dat samen
dingen doen erg leuk
is.
Dus neem je kids
of kleinkids ook
eens mee naar je
favoriete sport!
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Papieren bondspas van Tim uit 2005
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De zesde editie van onze vaste rubriek gaat over
een hele petanque-familie! Opa Tom Toonen (79),
schoonzoon Thomas van Drunen Littel (56) en zijn
twee kleinzonen Menno (25) en Tim van Drunen Littel
(23). Allen lid bij Petanque Union Kennemerland/
Haarlem (PUK).

TECHNIEK EN TACTIEK

Door: Joop Pols
Illustratie van Marie Doazan

Veel succes

Als het even niet lukt tijdens een partij, doe je de juiste dingen niet. Of doe je de juiste dingen niet
op het goede moment. Of de juiste dingen niet op de goede manier! Deze eenvoudige conclusie is
gebaseerd op de werkelijkheid van alle dag. Er is een bijna eindeloze lijst samen te stellen van de
juiste dingen om te doen, wanneer je ze moet doen en hoe je ze moet doen. Als boulers falen is aan
minstens één van de bovenstaande voorwaarden niet voldaan. Dat kan veel oorzaken hebben:
sommige hebben te maken met het juiste doen, andere met het moment en weer anderen met de
manier waarop we iets doen of gewoon met alle drie.
Om beter te leren presteren zul je een aantal eenvoudige
vaardigheden onder de knie moeten zien te krijgen door
je zintuiglijke waarnemingen aan te scherpen en op die
manier bewust te worden van hetgeen je ziet. Door feiten
van fictie te onderscheiden.
Het is goed om eens na te denken waar wij onze prestaties
en ons falen aan toeschrijven. We winnen immers omdat
we gewoon goed gespeeld hebben. We hebben ons best
gedaan. Het was niet gemakkelijk, maar uiteindelijk
wonnen we toch nog gemakkelijk. Meestal verliezen we
een partij, omdat de tegenstander geluk had of omdat het
terrein veel te moeilijk of onvoorspelbaar was. Of omdat onze

slecht gespeelde boule is het belangrijk na te denken over
wat er nou echt fout ging.
Reflectie
Het is meestal onzin om zo’n te lang gespeelde bal toe te
schrijven aan dat vervelende steentje. Probeer de oorzaak
van slechte ballen te ontdekken. Waarschijnlijk speelde
je te hard en zou je je donnee wat korter moeten maken.
Wanneer je geen idee hebt waar je donnee lag, omdat je
naar het but keek, is de kans groot dat de volgende worp
door hem simpel voor je gevoel wat korter te spelen, ook
mislukt. Train op het spelen met een donnee. Het zal je spel
heel snel verbeteren.

“Probeer altijd zo eerlijk mogelijk
de oorzaak van een slechte worp te achterhalen”
teamgenoten zo verschrikkelijk slecht stonden te spelen.
De oorzaken waaraan jij als bouler jouw succes en
mislukking toeschrijft heeft gevolgen voor: je gevoelens,
gedachten, gedrag en daarmee je toekomstige prestaties.
Wanneer jij vindt dat je tegenstander geluk had, ga je niet
extra trainen.

Petanque
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Trainen
Trainen is essentieel om beter te spelen. En om de juiste
dingen op de juiste manier te doen is bewust trainen
noodzakelijk. Stel: je speelt een bal om het punt te
verbeteren en je boule rolt door tot 2 meter voorbij het punt
waar je wilde stoppen, dan is zelfreflectie noodzakelijk.
Teveel spelers blijven op zo’n moment in de cirkel hangen
en spelen, zonder écht na te denken, onmiddellijk een
volgende bal. Iedereen kan een slechte boule spelen, maar
te weinig spelers zijn bewust bezig met wat ze zien. Na een

- Joop Pols

Er zijn heel wat oorzaken voor een slechte boule: te snel,
te traag, te hoog, te laag, een scheve hand, een slechte
donnee, een foute balafwikkeling, een heuveltje of een
gemiste rug in de baan, enzovoort. Probeer altijd zo eerlijk
mogelijk de oorzaak van een slechte worp te achterhalen
en corrigeer dan zo goed mogelijk. Dat zal in het begin wat
moeilijker zijn, maar je zal merken dat het steeds beter gaat
werken.
We kennen allemaal wel de voorbeelden. Een speler gooit
een boule in een verkeerde richting en via drie andere
boules komt zo’n bal dan toch op punt waarop zijn
medespeler roept: “Mooie bal”! Dat is kritiekloos en zo’n
speler zal niet snel beter gaan spelen. Het gaat dan vooral
om het resultaat en niet om het leerproces. Geniet van goed
spel en niet alleen van overwinningen. Succes ermee!
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Update van de
opleidingen
De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is
bijna drie nieuwe opleidingen rijker. Samen met
de werkgroep, kerninstructeurs, beoordelaars en
leercoaches is hier veel tijd en energie in gestoken.
De opleiding tot Regionaal Scheidsrechter (RSR), Regionaal Wedstrijdleider (RWL) en Basis Instructeur Petanque
(BIP) zijn opnieuw ontwikkeld. Momenteel zijn al drie RSR
opleidingen georganiseerd. De pilot en Regionaal Scheidsrechtersopleiding 1 (RSR-01) zijn al eerder afgerond.
RSR-02 en RSR-03 zijn eind april en eind mei 2017
afgerond. Mede dankzij de accommodaties van Grave
Superieur en PV Gouda zijn de opleidingen een succes.
Door beide opleidingen zijn er zeventien extra regionale
scheidsrechters beschikbaar. De felicitaties gaan naar de
cursisten en de complimenten naar de leercoaches en
opleiders.
Opleiding RSR
Het opleidingsmateriaal van de scheidsrechtersopleidingen
wordt nu aangepast aan de hand van het nieuwe
Reglement voor de Petanquesport (RPS). Tijdens de
omscholingsdagen van scheidsrechter 2 (SR-2) naar RSR
zijn scheidsrechters in aanmerking gekomen voor verkorte
trajecten. Na de aanpassingen van het opleidingsmateriaal
wordt een vervolg gegeven aan de verkorte trajecten voor
de scheidsrechters die hiervoor in aanmerking komen.

Door: het bondsbreau

Zonder opleiders geen opleiding
Bij alle opleidingen is een tekort aan opleiders. Het streven
is om in elk district opleiders aan te stellen zodat de
opleidingen dicht bij huis georganiseerd kunnen worden.
De NJBB is dus dringend op zoek naar opleiders. Heb jij
interesse? Of ken je iemand waarvoor dit interessant is?
Kijk dan voor verdere informatie over de
functieomschrijving van opleiders op www.njbb.nl bij
de vacatures. Hoe meer opleiders er zijn, des te beter en
makkelijker de opleidingen kunnen worden georganiseerd.
Het bepalen van de opleidingslocatie
De locaties worden gekozen aan de hand van het aantal
aanwezige functionarissen in het district per opleiding,
het aantal geïnteresseerden per district en recent gegeven
opleidingen in de regio. Wanneer leden geïnteresseerd zijn
kan een e-mail worden gestuurd naar info@njbb.nl. Hoe
meer geïnteresseerden op de lijst, hoe groter de kans op
een opleiding in jouw district.
Planning
Aan de hand van de landelijke en regionale
toernooikalender, de NJBB jaarkalender, de vakanties en
feestdagen worden de opleidingen gepland. Tussen de
bijeenkomsten van de opleidingen zit minimaal drie weken,
zodat de cursisten voldoende tijd hebben om opdrachten uit
te voeren of stages bij te wonen.
Voor de meest actuele informatie over de
opleidingen, ga naar www.njbb.nl en kijk bij het
menu ‘NJBB Academie’.

Pilot RWL
De pilot voor de opleiding RWL is afgerond in Haarlem
bij Pétanque Union Kennemerland (PUK) met vijf nieuwe
regionale wedstrijdleiders. De pilot wordt geëvalueerd,
vervolgens wordt bekeken waar en wanneer de opleiding
wordt aangeboden.
Pilot BIP
De pilot van de opleiding BIP is nog in volle gang. De
cursisten hebben alle informatiebijeenkomsten gehad en
bereiden zich voor op de Proeve van Bekwaamheid (PvB)
oftewel het examen. De pilot wordt in Tilburg georganiseerd
bij PV Tilburg. Na de pilot staat ook een evaluatie op de
planning om vervolgens te kijken waar en wanneer de
opleiding wordt aangeboden.

Petanque
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Districtsnieuws
District West
Het districtsteam
Het district begon met een team dat niet compleet was.
Inmiddels heeft Piet Molema de functie van webredacteur
vervuld. De website van District West bevat de nodige
informatie, er wordt nog verder aan gewerkt. De vacature
van sportpromotor is nog altijd vacant.
Sportaanbod
Op 6 maart hebben de verenigingen met het team overlegd
over het sportaanbod in de toekomst. De uitkomsten zijn
dat bestaande competities uit de voormalige afdelingen
09, 10 en 11 zullen worden samengevoegd, dan wel
uitgerold over het gehele district. We zien al voorzichtig
een deelname van teams van buiten de oorspronkelijke
afdelingen. Twee competities zijn al afgesloten, enkele
andere lopen nog op moment van schrijven. Bekeken
wordt of een geheel nieuwe opzet wenselijk is, maar het
districtsteam is daar terughoudend in zolang het bestaande
sportaanbod in een behoefte voorziet. De toernooikalender
opstellen met toernooien uit drie voormalige afdelingen is
zonder problemen verlopen.
In District West hebben Allez Tirer, Les Boules Fleuries en Les
Boulistes elk hun 25-jarig bestaan gevierd. Op 1 juli zijn de
besturen in het district te gast bij Les Boules Fleuries voor
een onderling toernooi.

Mini/Maxi-toernooi Assen

District Noord
De sportpromotie in het district loopt op volle toeren. Van
de promotiematerialen ‘Play Petanque’ wordt door de
verenigingen driftig gebruik gemaakt. Zo ook op 14 april
tijdens het Mini/Maxi-toernooi in Assen. De vereniging
’n Boel Plezier had maar liefst 36 team-inschrijvingen
ontvangen. De jeugd speelde petanque met een volwassene
en leerde daarbij alle beginselen van de sport. Het geheel
werd ondersteund door de vloggers Enzo en Milan Knol (zie
pg. 4).
De vereniging De Vledderboules te Vledder hield twee
inloopavonden voor belangstellenden. Beide avonden werden
goed bezocht, mede doordat de vereniging de uitnodiging en
de organisatie professioneel had aangepakt.
NPC
De NPC is met zestien teams in twee divisies goed verlopen.
Zes teams speelden in de zesde divisie op verschillende
locaties en tien teams in de vijfde divisie op twee locaties
(Sneek en Steenwijk). De But’84 uit Steenwijk werd kampioen
in de vijfde divisie en ’n Boel Plezier uit Assen in de zesde divisie.
Competities
In het district lopen nu twee competities: de Zestallencompetitie in het cluster west en de Triplettencompetitie in
het cluster oost.

Bron: www.maassluis.nl 25 jarig bestaan Allez Tirer
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Het district organiseerde een themabijeenkomst voor
scheidsrechters. De bijeenkomst stond vooral in het teken
van het nieuwe Reglement voor de Petanquesport (RPS)
en van het RPSPlus. Het district organiseerde ook een
kalendermeeting waarbij de toernooikalender en een aantal
wedstrijd-organisatorische zaken de revue passeerden.
Vacature
District Noord is op zoek naar een districtscoördinator.
Informatie over deze functie kan worden verkregen bij de
tijdelijke districtscoördinator via het e-mailadres:
noord@njbb.nl.

Door: de districtsteams

District Oost
Van Districtsteam Oost kwam de vraag of Jeu de
Boules Club ’t Harde, op 20 april een mix-toernooi
wilden organiseren, een zogenaamd Zomer Avond Club
Ontmoeting (ZACO-toernooi). De achterliggende gedachte
was dat middels enkele toernooien de leden van de
aangesloten verenigingen van District Oost elkaar wat beter
zouden leren kennen. Het nieuwe district is in drie clusters
verdeeld en aan het toernooi in ’t Harde zouden zeven
verenigingen mogen deelnemen, namelijk: Epetanque,
Hattem Pétanque, Karro Deux, PV Gelre, ’t Zuiderboeltje,
’t Zwijntje en natuurlijk JBC ‘t Harde. Op 11 mei was
Karro-Deux uit Deventer de organisator zijn en op 1 juni
’t Zuiderboeltje uit Zwolle. Het eindtoernooi voor het hele
district vindt plaats op 10 juni bij Epetanque in Epe.
Er werd een ZACO-commissie gevormd, bestaande uit twee
vrouwen en vier mannen, die allen hard hebben gewerkt.
Het is de eerste keer dat de club een Bondstoernooi
organiseert.
Op 20 april togen 44 deelnemers naar de baan in ’t
Harde. Op twee na waren alle zeven verenigingen
vertegenwoordigd. Voorzitter Ank Bosvelt heette alle
aanwezigen hartelijk welkom en legde het doel van het
toernooi uit. De wedstrijdleiding legde daarna nog wat
regels uit en de teams werden ingedeeld.
Er werden 3 mix-partijen gespeeld van 40 minuten en 1
mène. Tussendoor werden de spelers getrakteerd op gratis
warme en koude hapjes.
Om half elf was de prijsuitreiking. Er was een rijk gevulde
prijzentafel. De 10 beste spelers hadden een prijs en de
speler met het hoogste saldo van in totaal één gewonnen
partij. Het was een fantastische dag.
Door: Jeu de Boules Club ’t Harde

Jennie de Jong krijgt speld van Guillame Spiering

District Midden
Onderscheiden
Twee bronzen bondsspelden in District Midden; één voor
Jennie de Jong van de vereniging Mazijk de Pétanque
te Wijk bij Duurstede en één voor Karel Christ van de
vereniging De Hakhorst te Leusden. Jennie de Jong kreeg
de speld van districtscoördinator Guillaume Spiering en
Karel Christ van bondsvoorzitter Sjoerd Pieterse. Beiden
kregen de speld voor hun jarenlange lidmaatschap van
het bestuur en hun inzet voor de vereniging op velerlei
terrein.
Kampioenen
Essa Agzoul en Erik Telkamp zijn de eerste kampioenen
in het District Midden. Zij werden winnaar van de winterdoublette-competitie, die zij voorheen als competitie
van de voormalige Afdeling 6 al menig maal wonnen.
Hoewel het District Midden officieel pas op 1 januari
inging, begon het district al in oktober wat betreft
competities.
Ledenraadplegingen
De ledenraadpleging in District Midden werd een
geanimeerde bijeenkomst met pittige discussies over
velerlei onderwerpen. Wat resulteerde in een aantal
suggesties en ideeën voor het bondsbestuur om te
betrekken in de aanpassing en ontwikkeling van het
beleid.
Bijeenkomst scheidsrechters
Medio september heeft het District Midden een
themabijeenkomst voor scheidsrechters gepland. De
bijeenkomst staat vooral in het teken van het nieuwe
Reglement voor de Petanquesport (RPS) en van het RPSPlus. Na de zomervakantie ontvangen de scheidsrechters
een uitnodiging voor deze bijeenkomst.
Vacature
Het District Midden heeft nog een vacature in het
districtsteam; het team is nog op zoek naar een
sportpromotor. Informatie over deze functie kan worden
verkregen bij de districtscoördinator via het e-mailadres:
midden@njbb.nl.
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Ledenraadpleging Midden, Bunnik

Ledenraadplegingen,
de verenigingen aan het
woord
Als onderdeel van de nieuwe besluitvormingscyclus
organiseert het bondsbestuur vanaf 2017 jaarlijks
een ledenraadpleging per district. Het doel is
om verenigingen actief en aan het beginstadium
van de besluitvormingscyclus te betrekken bij de
beleidsontwikkeling.
De afgelopen weken heeft het bondsbestuur ledenraadplegingen georganiseerd in Zoetermeer (West), Egmond
aan Zee (Noordwest), Breda (Zuidwest), Maastricht (Zuid),
Bunnik (Midden), Apeldoorn (Oost), Appelscha (Noord)
en Rosmalen (Zuidoost). Het bondsbestuur heeft de
bijeenkomsten als positief ervaren en gaat aan de slag met
de verkregen input.
Mede op basis van deze input worden beleidsvoorstellen
gedaan. De voorstellen worden vervolgens besproken en
getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren
in het strategisch beraad.
Uiteraard hoopt het bondsbestuur volgend jaar nog meer
verenigingen te mogen ontvangen. Het bondsbureau zal
daarom dit jaar nog de data voor volgend jaar vastleggen,
zodat u deze datum kunt vrijhouden in uw agenda!

Petanque
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Angelique Wilderbeek (links) van het districtsteam District Midden in gesprek
met één van de aanwezigen bij de ledenraadpleging.

Waar vind
ik wat?

Door: het bondsbureau

njbb vs. NLpetanque
Waar kan ik het nieuwe RPS vinden? Waar vind
ik informatie over opleidingen? Waar vind ik de
inschrijfformulieren voor de NK’s? En hoe zit het
met die districtswebsites?
Deze en soortgelijke vragen komen regelmatig
binnen op het bondsbureau. Tijd dus om hier nog
eens extra aandacht aan te schenken.
Met de lancering van het sportplatform NLpetanque (medio
2016) is er een scheiding tussen sport en bond in de
communicatie gemaakt. Op de oude NJBB website stond
echter nog heel veel sport-gerelateerde informatie. Met
de komst van de nieuwe website is deze scheiding sterker
getrokken.
In de basis komt het op het volgende neer:
Zoekt u informatie over de organisatie NJBB
-> kijk op www.njbb.nl
Zoekt u informatie over de sport petanque
-> kijk op www.nlpetanque.nl
Het is begrijpelijk dat het wennen is om snel de juiste
informatie te vinden op de nieuwe websites. Met behulp
van deze schema’s wordt dit wellicht gemakkelijker.
Districtswebsites
Elk district heeft een eigen website.
Deze zijn te bereiken via:
• www.njbb.nl/<naam district>, bv.: www.njbb.nl/noord.
• www.njbb.nl > districten
• www.nlpetanque.nl > districtscompetities
En mocht u er nog niet uitkomen, het bondsbureau blijft
voor u bereikbaar. Wij helpen u graag.

Petanque
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de Nieuwe
Bondsraad
Op zaterdag 20 mei 2017 is een nieuwe bondsraad
geïnstalleerd met 21 bondsraadsleden. De onderstaande
personen zijn verkozen door de verenigingen.
District Noord
Arend Nijborg
Riemer Haagsma
Henk Zijlstra

Près le But
Boel Plezier
Vledderboules

District Oost
André de Kort
Ferdinand Wiese

DBC Karro-Deux
t Zwijntje

De bondsraad is het hoogste besluitvormingsorgaan
en is onderdeel van de besluitvormingscyclus
van de NJBB. De bondsraad stelt het beleid vast,
bewaakt de koers en toetst de uitvoering van het
beleid.

Vacature Bondsraadslid
Het terugtrekken van Jac Verheul zorgt ervoor dat er een
vacature is ontstaan in de bondsraad.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich voor 1 september
2017 aanmelden via info@njbb.nl. Op het moment dat zich
meer meerdere kandidaten melden (meer dan 1), wordt een
nieuwe verkiezing georganiseerd.

District Zuidoost
Cor van Vloten
Ad Wagenaars
Willy van Kilsdonk

JBC Plop
JBC ‘t Dupke
Littie of Littienie

District Zuid
Hans Kusters
Arthur Meertens

JBC Ummer d’r Bie
Mosa Petanca

District Zuidwest
Paul Paardekooper

Leden die lid zijn van een vereniging in District West kunnen
zich niet aanmelden, aangezien er reglementair een maximum
van 4 bondsraadsleden per district is vastgelegd.

Va Tout

District West
Frank Versluis
Gerard Mellegers
Rob van der Zwet
Jacques Claessen

Meer informatie (functieprofiel en richtlijnen beoordeling
functieprofiel) is te vinden op www.njbb.nl onder het menu:
Over de NJBB -> Besluitvorming -> Bondsraad

MIDI
PV Gouda
Les Boules Fleuries
Allez Tirer Maassluis

District Noordwest
Christian Bos
Henny van Schaik
Paul Frie

PUK Haarlem
Ca Roule
De Stetters

District Midden
Jac Verheul*
CdP Les Cailloux
Harry Saaltink
De Hakhorst
Peter van Wermeskerken De Nijeboulers

werkzaamheden te blijven verrichten. Hij heeft zich daarom teruggetrokken
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18

als bondsraadslid.

Door: het bondsbureau

Petanque,
de leukste sport ter wereld

Dat petanque de leukste sport ter wereld is hoeven we hier niet te vertellen. Toch is dat nog niet
bij iedereen bekend. Om de sport gerichter te promoten, zijn er voor de diverse doelgroepen
verschillende promotielijnen ontwikkeld. Hieronder volgt een overzicht.

NLpetanque
NLpetanque is hét platform van de NJBB voor
alle communicatie met betrekking tot competities
en toernooien, georganiseerd door de NJBB. De
promotiematerialen van NLpetanque worden ingezet
bij evenementen, zoals bijvoorbeeld: NK’s en het finale
weekend van de NJBB Masters.
Foto: Theo van der Meer

Play Petanque
De Play Petanque promotielijn is speciaal ontwikkeld om
de sport te promoten en mensen te stimuleren de sport
te beoefenen bij verenigingstoernooien en -activiteiten.
Met de promotiematerialen van Play Petanque, geeft de
vereniging aan haar event een professionele uitstraling.
Elk districtsteam is voorzien van een promotiepakket
bestaande uit: beachflags, spandoeken, rolbanners en
parasols, waar kosteloos gebruik van gemaakt kan worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw
districtsteam. De contactgegevens zijn te vinden op de
website: www.njbb.nl > Districten.

Foto: Bas Niemans

Mocht er meer Play Petanque promotiemateriaal nodig
zijn dan er bij het districsteam aanwezig is kan er contact
opgenomen worden met het bondsbureau via info@njbb.nl.

Monsjeu de Boules
Het ‘Monsjeu de Boules’-concept is ontwikkeld om de sport
te promoten buiten de NJBB.
Heuse topspelers (aangesloten leden van de NJBB) geven
tips & tricks op locatie. Dat zijn meestal sportclinics bij grote
bedrijven en op festivals. Met zijn banen, boules en
bijzonder sfeervolle aankleding trekt Monsjeu de Boules het
land door. Door de toegankelijke, laagdrempelige manier
van uitleg in tactiek en techniek wil de NJBB een nieuw
publiek enthousiasmeren voor de sport.
Monsjeu de Boules heeft een Facebookpagina en een
Instagram-account, neem eens een kijkje. Mocht u bedrijven
of instellingen kennen die geïnteresseerd zijn, kunt u hen
contact op laten nemen met het bondsbureau. Wellicht kan
Monsjeu de Boules nieuwe petanque-amis maken.
Bedrijvenclinic bij Cap Gemini, Utrecht. Foto: Bondsbureau

Petanque
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Twitter
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Instagram

Door: het bondsbureau

Heeft u een onafhankelijke
instelling, een kritische geest
en een heldere blik?
Dan zijn we op zoek naar u als nieuw lid van de reglementencommissie.

De reglementencommissie
De reglementencommissie is een commissie van de
bondsraad. De reglementencommissie bestaat uit vier
meerderjarige leden die geen bondsraadslid zijn of zich
kandidaat hebben gesteld of stellen voor de bondsraad.
Wie kan zich kandideren?
Leden die meerderjarig zijn en minimaal drie jaar lid zijn
van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Een functie
binnen de reglementencommissie is echter niet verenigbaar
met een functie in enig ander landelijke commissie of een
functie binnen het districtsteam.
Over de functie
De taken van de reglementencommissie zijn:
• Adviseren van de bondsraad bij de vaststelling van de
statuten of enig reglement.
• Adviseren van andere organen van de bond bij de
vaststelling en uitvoering van overige regelgeving.
• Vaststellen van de vertaling van het Reglement voor de
Petanquesport.
• Bindend interpreteren van (de vertaling van) het
Reglement voor de Petanquesport.
• Bindend interpreteren van het toernooireglement
petanque en alle overige reglementen die gericht zijn
op de uitvoering van de sport.

Vacature
lid reglementencommissie
Interesse?
Heeft u belangstelling voor de genoemde onderwerpen, een
onafhankelijke instelling, een kritische geest, een heldere
blik op de organisatie van de bond én enige kennis van
internet? Schroom dan niet contact op te nemen. Wanneer u
iemand kent die u geschikt acht, laat hem of haar dan deze
vacature lezen.

Neem voor meer informatie contact op met het bondsbureau
via e-mail: info@njbb.nl of telefoon: 030 - 75 13 800. U kunt
ook bellen met de secretaris van de reglementencommissie,
Jacques Vuurpijl, 06 - 400 41 970.

De taken van de reglementencommissie worden geregeld
in de statuten van de NJBB. Zoals vermeld in de statuten
adviseert de reglementencommissie tevens de bondsraad,
het bondsbestuur, en ieder ander die daarom vraagt.
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De reglementencommissie vergadert circa acht maal
per jaar. Voor commissieleden zijn de gebruikelijke
onkostenvergoedingen van toepassing.
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adreswijziging
leden of
vereniging

Door: het bondsbureau

ledenadministrateur
of secretaris
vereniging

Ledenadministratie
e-mailadres
wijziging leden
of vereniging

bondsbureau

Bondsbureau gebruikt
contactgegevens voor:
• actueel overzicht van het
huidige ledenbestand
• nieuwsbrieven
• Petanque magazine
• overige communicatie vanuit
bondsbureau en -bestuur

ledenadministratie,
hoe werkt dat?
Bent u al bekend met de NJBB ledenadministratie? Wat u ermee kan en wie het
nog meer gebruikt? De ledenadministratie is een administratiesysteem voor: leden,
verenigingen en het bondbureau. Het systeem van de vereniging loopt synchroon
met dat van het bondsbureau. Het bondsbureau raadpleegt de ledenadministratie
regelmatig voor een actueel overzicht van het huidige ledenaantal en de juiste
contactinformatie van de leden voor het verzenden van: het NJBB Nieuwsbouletin, de
NLpetanque nieuwsbrief en verzending van dit Petanque magazine.
Verenigingen hebben een ledenadministrateur of secretaris
die de ledenadministratie van de vereniging verzorgt. Mocht
nou juist de ledenadministrateur gewijzigd worden, dan
is daar een formulier voor te vinden op de website van de
ledenadministratie.
Adreswijziging leden
Het bondsbureau ontvangt regelmatig e-mails voor
het doorvoeren van een adreswijziging van een lid.
Adreswijzigingen kunt u zoals bovengenoemd rechtstreeks
zelf aan de vereniging doorgeven. Wanneer de vereniging
het adres wijzigt in de ledenadministratie, is het adres
automatisch in de ledenadministratie van het bondsbureau
gewijzigd. Wanneer de verenigingen over de actuele
gegevens van de leden beschikken en dit tijdig verwerken
in de ledenadministratie, verkrijgen de leden altijd via het
juiste adres hun benodigde informatie.
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E-mailadres wijzigen leden
Wijzigingen van het e-mailadres kunnen door leden
nog wel doorgegeven worden aan het bondsbureau.
Het bondsbureau wijzigt het e-mailadres dan in de
ledenadministratie. De verenigingen en het bondsbureau
beschikken dan te allen tijde over de juiste e-mail gegevens.
Nieuwsbrieven van de bond en de vereniging worden dan
altijd naar het juiste e-mailadres gestuurd.

Het bondsbureau is momenteel bezig om het wijzigen van
het e-mailadres weer via een account te laten verlopen
(account op de website), maar dit is nog in ontwikkeling.
Wijzigingen contactgevens verenigingen
Het is niet alleen belangrijk om over de juiste gegevens van
alle leden te beschikken, maar ook van de verenigingen.
Het is belangrijk dat de contactgegevens van de
verenigingen juist in de ledenadministratie staan. Onder
andere voor e-mails van het bondsbureau, de verschillende
nieuwsbrieven, verzending van licenties/bestellingen en de
beschikking over de juiste contactgegevens. Verenigingen
kunnen de gegevens zelf wijzigen in de ledenadministratie.
Op de website van de ledenadministratie is een handleiding
te vinden onder het kopje handleidingen.
Indien u na het lezen van de handleiding nog vragen heeft,
kunt u altijd contact opnemen met het bondsbureau.
Samen houden wij het up-to-date!
Laten wij met zijn allen (leden, verenigingen en
bondsbureau) zorgen dat te allen tijde de juiste gegevens
in de ledenadministratie zijn. Dan missen de leden en
verenigingen geen nieuws over de ontwikkelingen binnen
de bond.

VERENIGINGEN

Door: het bondsbureau

Duurzaam in de sport

Meer informatie is te vinden op de website van
de Rijksdienst voor ondernemend Nederland
(RVO), www.rvo.nl.

Sport verduurzamen
Bij verduurzaming kunt u denken aan de aanschaf van nieuw
LED verlichting, zonnepanelen of een warmteboiler. Niet alleen
de aanschaf van de juiste producten, maar ook garantie en
financiering zijn adviesgevoelige zaken.
Verlichting
Goede verlichting met de juiste lichtsterkte is belangrijk voor het
beoefenen van de sport petanque. Bij het spelen van wedstrijden
zijn er zelfs minimale verlichtingseisen waaraan een vereniging
moet voldoen. Bij het vervangen van bestaande verlichting
of het plaatsen van nieuwe verlichting komt meer kijken dan
licht alleen. De gelijkmatigheid van het licht, het minimaliseren
van lichthinder en de juiste lichtkleur zijn veelomvattende
onderwerpen.
Goed advies
Het indienen van een correcte subisidieaanvraag is geen
dagelijkse materie en kost veel tijd en energie. De NJBB heeft
een partnership gesloten met het bedrijf Mastverlichting.com.
Zij verrichten lichtmetingen, geven lichtadvies en hebben een
eigen productlijn met LED sportveldverlichting.
Mastverlichting.com ontzorgt verenigingen, adviseert en
begeleidt de vereniging gedurende het vervanginstraject en
ondersteunt bij het indienen van de subsidieaanvraag.
AANBIEDING: korting bij aanschaf
Door de samenwerking tussen Mastverlichting.com en de NJBB
krijgt een vereniging 5% korting op de aanschafprijs van de
verlichting én ontvangt een vereniging een gratis uitgebreid
lichtplan t.w.v. 250 euro. Doe er uw voordeel mee!
Kijk voor meer informatie op www.mastverlichting.com
of neem contact op met het bondsbureau.
Voorbeeld van verlichting van Mastverlichting.com
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Verduurzaming speelt een steeds belangrijkere
rol, niet alleen in onze samenleving, ook in
de sport. Sinds 2016 is de subsidieregeling
‘Energiebesparing en Duurzame energie
Sportaccommodaties’ (EDS) van kracht.
Met deze subsidie kunnen investeringen in
energiebesparing en toepassing van duurzame
energie worden gedaan bij sportaccommodaties.
Er wordt jaarlijks (voorlopig tot 2020) een
budget vastgesteld, waarvoor sportverenigingen
en sportstichtingen, die zijn aangesloten bij
NOC*NSF, een aanvraag kunnen indienen. Het
is van belang om een aanvraag direct aan het
begin van het kalenderjaar in te dienen, want het
beschikbare budget voor 2017 was in februari
2017 al aangevraagd.

VERENIGINGEN

Vereniging aan het
Wij van vereniging Jeu de Boules Club Dongen,
stellen ons graag aan u voor.
Wij zijn ooit ontstaan uit een groep kennissen,
dat langzamerhand is uitgegroeid tot een club
met 180 leden.
Geschiedenis
De vereniging bestaat sinds 1978 en is in het plaatselijke
park Vredesoord begonnen. Waar een groepje kennissen
uit Dongen elkaar wekelijks troffen om het Franse
vakantiegevoel, via Jeu de Boules, weer te laten herleven.
In die tijd moest er zelf de koffie worden meegebracht en
gespeeld worden op de wandelpaden en waren er geen
toiletvoorzieningen. Die kwamen later doordat we gebruik
mochten gaan maken van de ruimte die de ouderensoos ‘De
Leest’ ons bood. Langzaam aan kwam er meer structuur. Het
aantal leden groeide tot ongeveer 25 en enkele toernooien
werden georganiseerd onder leiding van een ingestelde
wedstrijdcommissie.
Een vaste locatie
In 1990 is de vereniging aangesloten bij de Nederlandse
Jeu de Boules Bond. Het idee ontstond al snel om een
eigen accommodatie te gaan zoeken. Echt zoeken. Elke
keer was er wel een reden om het niet rond te krijgen. De
contacten met de gemeente werden aangetrokken om
gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Vele uren
zijn al pratende doorgebracht tot er uiteindelijk gekozen
kon worden voor de huidige locatie. Een terrein van het
voormalige buitenzwembad in Dongen. Plannen werden
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gesmeed en de bouwactiviteiten konden worden gestart
door middel van eigen werkzaamheid door de toenmalige
leden. Met vereende kracht werd er iets moois gecreëerd.
De opening vond plaats in 1996. Een nieuw clubhuis ‘Le
Repos’ met 24 buitenbanen was het resultaat. Later werd de
buitenberging gerealiseerd, buitenverlichting aangesloten
en waterafvoersysteem aangelegd. Het ledenaantal
groeide gestaag naar 120 leden. We hebben gelukkig een
parkachtige omgeving kunnen behouden.
Rond 2011-2012 ontstond de gedachte voor het bouwen
van een boules-hal. Allerlei plannen, voorbeschouwingen en
berekeningen vonden plaats om te bezien of het allemaal
wel haalbaar was. Bouwtekeningen werden gemaakt
en offertes kwamen binnen, waarna in de Algemene
Leden Vergadering van december 2013 werd besloten
te starten. Eind 2014 was het een feit. De hal was klaar
met 12 binnenbanen (mooi aangekleed met prachtige
sponsordoeken) en toch nog 22 buitenbanen. Sinds 2016
liggen er ook 30 zonnepanelen op de jeu de boules-hal. Het
ledenaantal is inmiddels gestegen naar 180.
Ons clubaanbod
Het grootste deel van de leden zijn recreatieve spelers
die vele uren met elkaar doorbrengen bij het clubhuis.
Elke dinsdag- en zaterdagmiddag, woensdagavond en
zondagmorgen kan er gespeeld worden. Er wordt al
jaren een zomer en winter clubcompetitie georganiseerd
waarvoor grote belangstelling is.
Elke dinsdagmiddag kunnen potentiële nieuwe leden
meespelen om kennis te maken met jeu de boules.

Clubtoernooien vinden regelmatig plaats en de zogenaamde
winteruitwisselingen met omringende verenigingen mag
nog steeds op een warme belangstelling rekenen. Recreatie
is een belangrijke groep binnen de vereniging. Toch komen
er steeds meer wedstrijd- en clubspelers die ook mee
willen (gaan) doen aan wedstrijden georganiseerd door
de NJBB. Zoals de NPC en districtscompetities in de regio
Zuidwest, waartoe Dongen behoort. Met de ‘oude Regio
14’ verenigingen, waartoe we vorig jaar nog behoorden,
worden ook nog onderlinge wedstrijden gespeeld op de
maandagavond in de zomer. Dat alles om de NPC en andere
NJBB wedstrijden heen. Onze Jeu de Boules Club Dongen
heeft een brede belangstelling in de regio. Spelers op onze
Bondstoernooien komen uit de regio, de rest van Nederland
en België. Wellicht zien we u op een van onze volgende
Bondstoernooien.
Voor nieuwe spelers en recreanten hebben we ieder maand
speciale trainingsuren waarbij een goede basis wordt
aangeleerd. Voor de NPC spelers hebben we twee maal per
maand een trainingsavond. Het spelniveau stijgt hierdoor
ook. Wat dan weer een leuke opsteker is om verder te
komen. Niet alleen als speler maar ook als vereniging.

barcommissie (inclusief keukenploeg), de mensen achter de
clubbladredactie- en bezorgers, sponsorwervers, Lief & Leed,
website beheerder, de EHBO-ers, de dinsdagmiddagploeg,
de mensen die de kantine schoonhouden én leden die elk
een bijdrage op zijn/haar manier leveren.

Structuur van de vereniging
De organisatie van de vereniging bestaat uit het bestuur,
die de beleidszaken voor haar rekening neemt en waarbij
elk bestuurslid een aanspreekpunt is voor de verschillende
commissies. Een vereniging zonder vrijwilligers is niet
levensvatbaar. Gelukkig hebben wij vele van deze onmisbare
leden, zoals: bestuursleden, de buitenploeg, de WECO
(wedstrijdcommissie), de scheidsrechters, de trainers, de

Tot slot
Jeu de Boules Club Dongen wil ieder een boule ‘vertrouwen,
plezier en respect’ geven. En wensen alle betrokkenen
een mooie toekomst toe in onze fantastische sport en/of
vrijetijdsbesteding.

Toekomst
De toekomst van onze vereniging ziet er goed uit. Er is
een groep mensen die recreatief speelt en een groep die
meer competitie gericht is. Beide groepen kunnen elkaar
verdragen en als ieder elkaar de ruimte geeft, kan het niet
anders dan een mooie toekomst worden. Onze sport kan
tot in lengte van jaren worden bedreven en is goed voor de
dagelijkse contacten en beweging, maar vooral ook sportief
en leuk. Ieder kan met zijn/haar rugzakje terecht bij de club
en vindt altijd wel een luisterend oor. Met 180 leden is er
altijd wel een lotgenoot te vinden. De ‘warme deken’ ligt
altijd klaar.
Ook op competitief vlak heeft de club toekomst. De
wedstrijd- en clubspelers presteren elk jaar weer beter. De
NPC is hier een mooie uitdaging voor. Wij zouden graag
eens een Nationale Kampioenschap in Dongen organiseren.

www.jdbcdongen.nl

25
Petanque

woord

Door: Cor Timmermans (Project Jeu de Boules Club Dongen) / Beeld: JdBC Dongen

Tussen

Regels

de

Boudewijn Waijers, scheidsrechter.

Zoals u al in de vorige Petanque kon lezen is
er sinds maart een nieuw Reglement voor de
Petanquesport (RPS).
Neerleggen van het but
In de vorige Petanque schreef ik: “Het but wordt nog
maar één keer uitgeworpen. Als dat niet volgens de regels
gebeurt, mag de tegenstander het but ergens tussen de zes
en tien meter neerleggen.” Deze regel is in de tweede druk
iets anders geformuleerd. Nu staat er dat de tegenstander
het but ergens reglementair neer moet leggen.

Tip: als uw tegenstander het but rond de zes meter heeft
uitgeworpen, meet het dan direct na. Uw tegenstander
moet u hiervoor de kans geven.

Het but ligt (te?) ver
Stel u voor: speler A gooit het but op 9,90 meter en werpt
direct zijn eerste boule. Hij neemt het but een stukje mee.
Speler B maakt nu gebruik van zijn recht om het but na te
meten (na het gooien van de eerste boule), en constateert
dat het but te ver ligt. Het but was niet gemarkeerd. Mag hij
het but alsnog afkeuren?

Toegestane buts
Er is een nieuwe regel, die over buts zegt: “Hun gewicht
moet ten minste 10 gram zijn en ten hoogste 18 gram.”
Het lijkt wel of half Nederland plotseling met een
brievenweegschaal op zak loopt. Het blijkt dat met name
de ‘magnetische butjes’ vaak te zwaar zijn. Moet een
scheidsrechter deze nu afkeuren?

Het antwoord op de vraag is dat hij het inderdaad mag
afkeuren. Omdat het but niet was gemarkeerd kan speler A
niet aantonen dat het but heeft bewogen, en zelfs als beide
equipes het erover eens zijn dat het but heeft bewogen
is het onmogelijk na te gaan hoe ver dan wel. Ook een
scheidsrechter zal uitgaan van wat hij ziet, en vaststellen
dat het but te ver ligt.

Nee. De reglementencommissie heeft deze vraag uitgezet
bij de FIPJP in Marseille, en in afwachting van een antwoord
heeft zij bepaald dat de magnetische butjes voorlopig
toegestaan blijven. In het RPS staat dat voor kunststof buts
geldt dat deze zijn toegestaan zijn als het merkteken van
de fabrikant (OBUT of VMS) erop staat. Deze buts worden
op de site van de FIPJP met name genoemd als toegestaan
(buts agréés).

Stel nu dat speler A het but te kort had uitgegooid. Speler B
wil graag ver spelen, en legt het but nu neer op 9,90 meter
(zonder het te markeren). Vervolgens gebeurt hetzelfde
als zojuist beschreven: speler A neemt het but met zijn
eerste boule een stukje mee. Mag de ligging van het but nu
worden betwist?

Petanque

Het but ligt (te?) kort
En wat moet er gebeuren als speler A het but te kort
uitgooit, en het vervolgens met zijn eerste boule het
ongemarkeerde but een stukje meeneemt? In dit geval
heeft hij geluk: volgens dezelfde redenering kan speler
B in dit geval het but niet afkeuren. Speler B kan immers
niet aantonen dat het but in eerste instantie te kort was
uitgeworpen.

Deze formulering geeft antwoord op de vraag wat er
gebeurt als de tegenstander het but onreglementair
neerlegt. Dan pakt hij het weer op en legt het ergens anders
neer, waar het wél correct ligt.

Tip: als u het but rond de tien meter hebt uitgeworpen,
markeer het dan voor u een boule gooit!
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neergelegd. Maar ook niet door equipe A: die heeft door zijn
eerste boule te werpen de situatie op het veld geaccepteerd,
en daarmee het recht verspeeld om de ligging van het but
te betwisten.

Het antwoord op deze vraag is: nee, door geen van beide
equipes. Niet door de equipe van speler B: die kan natuurlijk
niet protesteren tegen een plek waar zij het but zelf heeft

Natuurlijk moeten houten buts wél aan de voorschriften
voor afmeting en gewicht voldoen.
Boules oprapen
Ook artikel 27 is in de tweede druk iets aangepast: “Als
een speler zijn boules in de baan opraapt terwijl zijn
medespelers nog boules te spelen hebben, mogen deze niet
meer gespeeld worden.” Dat geldt dus als u boules opraapt
die de baan hebben verlaten. Dat is óók niet toegestaan
(om verwarring te voorkomen met boules die nog moeten
worden gespeeld), maar de sanctie geldt alleen als u boules
uit de baan opraapt.
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