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Beste lezer,
Vers van de pers, de eerste Petanque
van 2018. In deze editie lees je van
alles over de nieuwe regels NK’s, hoe
je kunt meepraten over de toekomst
van de sport en organisatie en wat een
bondsbureau-medewerker zoal doet
de hele week.
En ben je benieuwd wie er wel eens
in Moermansk heeft gebould? Waar
een spiksplinternieuwe kantine is
geopend? Waar de opleidingen in
2018 gehouden worden? En wat
de motivatie is van ons nieuwe
bondsbestuurslid? Lees dan snel
verder!
Heb je een goed idee voor een
interessant artikel of wil je graag
meewerken aan dit magazine, stuur
dan een e-mail naar de redactie via:
redactie@njbb.nl.
Veel leesplezier!
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de week van ...
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De redactie

Agenda

BELANGRIJKE NJBB EVENEMENTEN 2018
ZATERDAG / ZONDAG 21 EN 22 APRIL
NK Tête-à-tête
De Bouledozers, Zwaag
ZATERDAG / ZONDAG 12 EN 13 MEI
NK Doubletten
SPNN, Nieuwegein
ZATERDAG 2 JUNI
Bondsvergadering
Bondsbureau NJBB, Nieuwegein
ZATERDAG / ZONDAG 16 EN 17 JUNI
NK Tripletten
Va Tout, Breda
ZATERDAG 29 SEPTEMBER
Start NPC seizoen ‘18 / ‘19
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vereniging aan het woord

kort nieuws
Een verzameling van leuke, interessante en belangrijke berichten voor u.
Het huurcontract in het Huis van de
Sport liep af. De eigenaar van het Huis
van de Sport heeft besloten het huidige
pand te verbouwen tot luxe appartementen. Dit heeft ertoe geleid dat de
NJBB en de overige sportbonden op
zoek moesten naar nieuwe huisvesting.
Het bondsbureau is bereikbaar op
Nieuw telefoonnummer:
030 - 20 20 145

Het Bondsbureau is verhuisd
Sinds maandag 20 november is het bondsbureau van de NJBB gehuisvest in een
nieuw pand. Samen met de KNBSB (Base- en Softball), NBB (Basketball), KNCB
(Cricket), NTTB (Tafeltennis), KNAS (Schermen) en NBB (Badminton) is het bondsbureau van de NJBB verhuisd naar een pand aan de Kelvinbaan in Nieuwegein.
Het pand ligt slechts enkele straten verderop t.o.v. het Huis van de Sport aan de
Wattbaan.

Nieuw postadres:
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein
Nieuw bezoekadres:
Kelvinbaan 48
3439 MT Nieuwegein

21 maart

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
De gemeente maakt het lokale sportbeleid en geeft in verhouding tot de rijksoverheid veel meer uit aan sport (130 miljoen van het rijk tegenover 1,2 miljard van alle
gemeenten samen). Succesvol samenwerken tussen gemeenten, de lokale politiek
en sportclubs kan alle partijen veel opleveren.
Op 21 maart gaan we (toch?) naar de stembus om op de partij te stemmen die het
dichtst bij jouw persoonlijke voorkeuren past. Wil je de lokale politiek inspireren
om gezondheid, vitaliteit en sportiviteit een prominente(re) plek te geven in jouw
omgeving, Kijk dan eens op www.gr2018sport.nl. Daar staat ook, wat je na de
verkiezingen nog kunt doen.
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Bekijk de lokale verkiezingsprogramma’s van de partijen in jouw gemeente en stem
op de partij die investeert in een vitale, bruisende en sportieve omgeving!

Ivonne Oors Hoppenbrouwers
overleden
Op 5 november 2017 is Ivonne
Oors-Hoppenbrouwers overleden.
Ivonne was tussen 2009 en 2017
bestuurslid en voorzitter van afdeling
13. In 2017 heeft Ivonne de zilveren
speld ontvangen voor al haar werkzaamheden binnen de NJBB.
Wij wensen de familie en nabestaanden
veel sterkte.

Jeu de boules vereniging ‘De Vaste Voet’ in Sassenheim is
sinds half februari overgegaan op LED verlichting.
Het was een feest, na het aftellen van 10 naar 0 werd de
spreekwoordelijke stekker uit de oude verlichting gehaald.
Vervolgens is het eerste ‘LED light toernooi’ van start gegaan.
De oude verlichting bestond uit 5 masten met maar liefst
15 armaturen van 2000 watt. Doordat de lichtinstallatie
verouderd was kwam er in verhouding nog maar nauwelijks
verlichting uit al die armaturen.

“We besparen op veel plekken al een hoop energie
maar zelden is de energiebesparing die we
realiseren zo groot.” - Mastverlichting.com
De overstap naar LED verlichting heeft een energiebesparing
opgeleverd van meer dan 3500 kWh per jaar. Dat scheelt niet
alleen fors in de energiekosten, maar dit betekent ook een
reductie van de CO2 uitstoot met meer dan 1,5 ton per jaar.
Tevens is er meer licht op de banen dan dat er ooit geweest is.

Ook besparen?
De NJBB heeft een samenwerking met Mastverlichting.com.
Dit betekent dat verenigingen aangesloten bij de NJBB
een korting ontvangen op de aanschaf van LED verlichting.
Daarnaast is subsidie aanvragen ook mogelijk. Is er al
nieuwe LED sportverlichting aangeschaft of zijn er plannen
daarvoor in 2018? Dan ligt er begin 2018 subsidie vanuit de
RVO te wachten.
Neem contact op met Mastverlichting.com voor een vrijblijvend uitgebreid voorstel voor LED sportverlichting voor uw
vereniging inclusief berekening van de terugverdientijd.

Van de
voorzitter
Diversiteit
Als voorzitter ben ik vaak aanwezig bij Nederlandse Kampioenschappen; daar mag ik dan de prijzen uitreiken, en doe dat met
veel plezier. Zo nu en dan ben ik ook in de gelegenheid om onze
spelers aan te moedigen bij een internationaal kampioenschap
(WK, EK, Eurocup). Als speler heb ik op geen van deze evenementen
iets te zoeken - van dat spelniveau kan ik alleen maar dromen; als
toeschouwer des te meer, ik kan het iedereen aanbevelen. Petanque
is een ontzettend leuke sport, niet alleen om te spelen, ook om naar
te kijken.
Ook naar partijen op een meer alledaags niveau kijk ik graag. Bij
toernooien, maar ook tijdens club-hussels of partijen ‘in het wild’,
in een park, op een pleintje, op de camping... Ik kijk graag, bedenk
soms hoe ik het zelf (anders) zou aanpakken (en zwijg daarover, het
is op dat moment niet míjn spelletje).
Petanque kan op veel verschillende niveaus en manieren worden
gespeeld. Spelers hebben verschillende interesses en ambities. Voor
de een is het enige doel een balletje gooien bij de eigen club en de
bijbehorende gezelligheid, een ander wil graag zijn/haar krachten
meten met spelers van andere clubs, en er zijn ook spelers voor wie
optreden tijdens een international kampioenschap een, misschien
niet altijd realistisch maar toch, aanlokkelijk perspectief is. Het
hoort allemaal bij onze sport.
Wij, de petanque- en jeu-de-boulesclubs verenigd in de NJBB, willen
voor al die verschillende beoefenaars een aantrekkelijk aanbod
leveren in een veilige en prettige omgeving.
Voor een groot deel doen we dat binnen de afzonderlijke
verenigingen. Maar we trekken ook vaak gezamenlijk op, als de
organisatie van evenementen (competities, kampioenschappen,
scholingen, ...) de verenigingsgrenzen overstijgt. Daarvoor hebben
wij ooit een bond opgericht.
Niet alleen bij ons sportaanbod willen wij rekening houden met
de enorme verscheidenheid aan beoefenaars. Dit jaar werken
wij aan een nieuwe contributiesystematiek (en bijbehorende
licentiestructuur). Ook daarbij zullen we recht moeten doen aan
deze verschillen.
Of en hoe wij in de toekomst ook iets kunnen betekenen voor
degenen die onze sport liever niet in vast clubverband beoefenen
maar slechts zo nu en dan, in meer tijdelijke gezelschappen, zullen
we nog moeten bekijken. Hier liggen misschien mogelijkheden
voor zowel de afzonderlijke verenigingen als voor ons gezamenlijk
binnen de bond. Daarvoor moeten we dus dingen gaan bedenken.
Creatieve ideeën zijn welkom!
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Een beter milieu, een
gezondere portemonnee

COMPETITIE

Interview

Tino Rodriguez

Marjon Schoone
- Molenkamp

Gerard Schoone
Teamcaptain.

Het is zaterdag 27 januari, 11:45. We zijn bij De
Gouden Gooi in Haarlem. Bij het oplopen van het
terrein zien we twee mannen druk aan het werk.
De vlaggen worden uitgehangen, de club is open.
In de kantine staan twee dames achter de bar,
verder is het nog rustig, de aangrenzende hal
is nog leeg. De NPC start om 13:30, dus mooi
tijd voor een interview met het enige team
van DGG wat meedoet aan de NPC. En niet
onverdienstelijk, want op dit moment staan
ze bovenaan de poule. Een voor een komen de
teamleden binnen en nemen plaats aan een
grote ronde tafel.

Paul Jansson

het gezelligste team v

> Hoe bevalt de NPC jullie tot zover?
Het hele team is het erover eens. Het bevalt goed. Ze vinden
het prettig dat ze niet zover hoeven te reizen en vinden het
leuk om te spelen. Het competitie-element en het spelen in
teamverband spreekt heel erg aan. Daarnaast speel je drie
partijen en ben je daardoor niet de gehele dag onder de
pannen.
> Waarom hebben jullie het eerste jaar niet
deelgenomen aan de NPC?
Het eerste seizoen is niet deelgenomen gezien vooraf
werd verwacht dat de reisafstanden groot zouden zijn
en het daardoor lange dagen zouden worden voor drie
partijen. Wel doet bijna het hele team in verschillende
samenstellingen sinds begin vorig jaar mee aan
districtscompetities.
“Met een mannetje of vier zaten we bij een districtscompetitie
en werd ons gevraagd waarom we niet gingen deelnemen
aan de NPC. We hebben ons daardoor nog verdiept in
de NPC en dan toch op het allerlaatste moment nog
ingeschreven.” Nu hebben de spelers een volle bouleagenda.
In eerste instantie was het aantal wedstrijden, 14, nog
wel veel voor enkele spelers. “Het is fijn dat we over een
groter team beschikken gezien wij dan niet altijd hoeven te
spelen”.

Petanque
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Het is tijdens een NPC-seizoen mogelijk om gedurende een
seizoen elke week met andere spelers deel te nemen, indien
de spelers niet drie keer in een hogere of dezelfde divisie
hebben deelgenomen. Een oplossing voor spelers die niet

elke competitiedag kunnen deelnemen is het vormen van
een groter team. Wanneer je juist meer wedstrijden wil
spelen is het handiger om een kleiner team te vormen.
“We hadden vorig jaar verwacht dat we ver moesten reizen
maar dat valt allemaal erg mee.”
> Hoe hebben jullie het team samengesteld?
“Eigenlijk ging dat heel makkelijk, wij zijn de leden
afgegaan en hebben gevraagd ‘Heb jij zin om deel te
nemen in ons team?’”. Uiteindelijk ontstond er een groep
van 6/7 spelers en is via een oproep op de website en een
e-mail nog gezocht naar extra spelers. Uiteindelijk waren

Tekst en beeld: het bondsbureau

John van Molenbroek

Carel Hoeben

Joke Visser

Peter Balkenende

m van de NPC

The Facts

Team De Gouden Gooi 1
• Eerste deelname seizoen 2017-2018
• Enige team van DGG
• Speelt in zesde divisie
• Speelt in poule 6009
• Staat bovenaan in de poule
(bij het ter perse gaan van dit blad)
• Speelt met de jongste deelnemer aan de NPC
(Dani Rodriguez, 10 jaar)

Dani kon helaas niet
aanwezig zijn bij het

Dani Rodriguez, zoon van Tino

interview.

hebben. Vier van de zeven wedstrijden starten thuis nu
om 13:30 en driemaal wordt uitgeweken naar een andere
vereniging (Petanque Union Kennemerland).”
Het is natuurlijk mogelijk om in overleg met de
tegenstander uit te wijken naar de zondag of vrijdagavond.
Het reglement geeft flexibiliteit om van de richtspeeldag
en richtspeeltijd af te wijken. Bovendien is het mogelijk
om via de NPC-contactpersoon van de vereniging bij het
aanmelden voor het seizoen 2018-2019 voorkeuren voor de
indeling aan te geven (welke divisie).

“We hebben binnen de vereniging dan nog wel een
uitdaging om iedereen tevreden te houden. Als het een
NPC-dag is hebben we de hele hal nodig. Er zijn ook
recreatie-spelers die van de hal gebruik willen maken.
Daarom starten we pas om 13:30 met de NPC. Recreanten
hebben dan de gelegenheid daarvoor te spelen. Ik denk
dat veel verenigingen met kleinere hallen deze uitdaging

> Hoe bereiden jullie je voor? Hebben jullie een
trainer?
Het team heeft geen trainer en sommige spelers willen
voor een wedstrijd ingooien. Af en toe komt het team op de
dinsdag bij elkaar. “Wij spelen met zijn allen ook redelijk
veel toernooien in dezelfde opstellingen. Daarnaast spelen
wij ook mee met de tripletten- en doublettencompetities
van het districtsteam. We zijn dus genoeg op elkaar
ingespeeld.”
“Wij trainen niet specifiek en zijn meer van de gezelligheid.
We zijn fanatiek en iedereen kan met elkaar spelen. Wij
hebben weleens een team heftig zien discussiëren, nou, dat
willen wij écht niet.” >
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er 15 leden die wilden deelnemen aan het NPC-seizoen
2017-2018. Er is getwijfeld om met twee teams te starten
maar uiteindelijk toch besloten dit (nog) niet te doen. Voor
volgend seizoen, 2018-2019, kijken we opnieuw of we een
tweede team kunnen vormen.

COMPETITIE
> Wat is jullie ambitie met het team? Hebben jullie
vooraf een doelstelling bepaald?
Niet iedereen deelt hierover dezelfde mening. Sommigen
hebben meer ambities. Ze zijn het erover eens dat het
jammer is dat in principe slechts één team promoveert naar
de vijfde divisie. “Teams die nieuw starten, starten in de
zesde divisie. Als één ander goed team in je poule zit kan
het zijn dat je jaren in de zesde divisie blijft hangen, terwijl
je het niveau van de andere tegenstanders ver overstijgt”.
Het team is van mening dat ze mee kunnen draaien in de
derde/vierde divisie en dit is dan ook het streven van het
team.
> Wat vinden jullie van de opzet van de
wedstrijddag?
De doubletten/tripletten vorm vinden ze een “leuke vorm,
afwisselend en uitdagend.”
> Als je een ding mag kiezen, wat is dan het
allerleukste aan de NPC. Wat zijn jullie positieve
ervaringen tijdens de NPC?
Er wordt van alles genoemd:
“Het is een eer om met dit team te spelen.”
“Het competitie-element. Het spelen tegen elkaar en de
mogelijkheid tot promoveren.”
“De afwisseling van samen spelen. Iedereen kan met
iedereen spelen en de vorm van doubletten/tripletten.
“Het spelen in een grote groep. Als je een keer ziek bent of
niet kan is het makkelijk dat je een keer afwezig kan zijn.”
Uiteindelijk zijn ze het eens: Het teamgevoel! “Voor
de NPC speelde iedereen voor zichzelf. Nu kom je op

toernooien elkaar tegen en corrigeer je elkaar ook, je krijgt
aanwijzingen van elkaar. Dat vind ik het meest positieve
aan de NPC.”
> Als je een ding mag kiezen, wat zou je dan
veranderen aan de NPC?
Het blijft stil aan tafel. Het team kan niet zo snel iets
noemen.
> Doen jullie volgend jaar weer mee?
“Zeker! Waarschijnlijk en hopelijk ook met een tweede
team. Natuurlijk hopen wij dat we volgend jaar in de vijfde
divisie spelen.”
> Raden jullie andere spelers aan om deel te nemen
aan de NPC? En waarom?
“Jazeker, het is gewoon leuk.”
“Misschien dat verenigingen met een kleine hal tegen een
capaciteitsprobleem aanlopen. De verengingen zouden
dan een cultuuromslag moeten maken en veel meer een
wedstrijdvereniging worden.”
Wellicht dat de mogelijkheden van het regelement hier
uitkomst voor kunnen bieden.
> Willen jullie nog iets kwijt?
“Wij zeggen altijd, De Gouden Gooi is de gezelligste club
van Noord-Holland.”
Nou, ‘de gezelligste’ weten we niet, maar dat het team met
veel plezier boult bij De Gouden Gooi zien we wel. Ze gaan
ingooien. Les Milles Îles 3 komt vandaag op bezoek.
“Die kunnen we wel hebben.”

Ook meedoen aan de NPC?
Iedereen met een wedstrijdlicentie kan meedoen! Opgeven
kan via de secretaris van de vereniging. Het secretariaat
ontvangt na de laatste wedstrijd van het huidige seizoen
een inschrijfformulier voor het seizoen 2018/2019.
Het opgeven van een team is mogelijk tot 15 mei.
Eind juni
Bekendmaking eerste conceptindeling.
16 juli
Sluiting reactietermijn op eerste conceptindeling.
Eind augustus
Publicatie definitieve indeling.
29 september
Start nieuwe seizoen.

Petanque

8

Speeldata seizoen 2018/2019
zaterdag 29 sep 2017
Speelronde 1
zaterdag 13 okt 2017
Speelronde 2
zaterdag 27 okt 2017
Speelronde 3
zaterdag 10 nov 2017
Speelronde 4
zaterdag 8 dec 2017
Speelronde 5
zaterdag 15 dec 2017
Speelronde 6
zaterdag 12 jan 2018
Speelronde 7
zaterdag 26 jan 2018
Speelronde 8
zaterdag 16 feb 2018
Speelronde 9
zaterdag 23 feb 2018
Speelronde 10
zaterdag 9 mrt 2018
Speelronde 11
zaterdag 23 mrt 2018
Speelronde 12
zaterdag 06 apr 2018
Speelronde 13
zaterdag 13 apr 2018
Speelronde 14

NK’s 2018
NK Tête-à-tête
21 en 22 april
De Bouledozers
Leekerpad 8, Zwaag
Spelvorm: Tête-à-tête

NK Doubletten

12 en 13 mei
SPNN
Galecopperzoom 1, Nieuwegein
Spelvorm: doubletten

NK Tripletten

16 en 17 juni
Va Tout
Nieuwe inslag 89, Breda
Spelvorm: tripletten

NK Mix

14 en 15 juli
MIDI
Sportring 10, Delft
Spelvorm: doubletten

NK Veteranen

8 en 9 september
PV Gouda
Uiterwaardseweg 4, Gouda
Spelvorm: tripletten

NK Beloften

8 en 9 september
PV Gouda
Uiterwaardseweg 4, Gouda
Spelvorm: doubletten

NK Precisieschieten
16 december
SPNN
Galecopperzoom 1, Nieuwegein

EK’s en WK’s
2018
Kwalificatierondes
EuroCup

27 – 29 juli
Verschillende locaties
De winnaar van de topdivisie NPC
seizoen 2017/2018 neemt namens
Nederland deel aan de kwalificatierondes.

WK mannen tripletten
WK precisieschieten
mannen

13 - 16 september
Desbiens City, Canada
Kees Koogje, Essa Agzoul, Noel
Kempeneers en Tom van de Voort
gaan de Nederlandse eer verdedigen.
Zij hebben de finales van de NJBB
Masters 2017 gewonnen.

EK Tripletten Vrouwen
EK Precisieschieten
Vrouwen
27 – 30 september
Palavas les Flots, Frankrijk
Een team van de Nederlandse
selectie wordt uitgezonden.

EK Tête-à-tête
mannen en vrouwen
5 – 7 oktober
Savigliano, Italië

EK tripletten beloften
11 – 14 oktober
Alméria, Spanje
Een team van de Nederlandse
selectie wordt uitgezonden.

Finales EuroCup

30 november – 2 december
Belvaux, Luxemburg

Nieuwe
regels
NK’s 2018
Na de najaarsvergadering van de
bondsraad van november 2017 zijn
de volgende wijzigingen doorgevoerd
in de reglementen van de Nationale
Kampioenschappen (NK’s):
• Een NK werd voorheen altijd over
2 dagen gespeeld, ook als er maar
9 equipes deelnamen. Nu is het zo
dat tot en met maximaal 32 equipes
het NK op 1 dag wordt gespeeld. Bij
deelname van meer dan 32 equipes
beslaat het NK 2 dagen.
Bij een NK gespeeld op 1 dag
worden 4 ronden Zwitsers gespeeld,
daarna spelen de beste 4 de halve
finales en de winnaars de daaropvolgende finale. Hierdoor duurt de
dag 1 ronde langer en eindigt het
NK ongeveer om 20:00 uur in plaats
van om 18:00 uur.
• Doordat de finales (vrouwen, mannen,
jeugd) niet meer afzonderlijk achter
elkaar worden gespeeld, is er op de
finaledag meer tijd beschikbaar. Vanaf
33 equipes (dus een NK gespeeld
over 2 dagen) gaan er standaard 16
equipes door naar de finaledag in
plaats van 8.
Bij het NK tête-à-tête gaan er 32
door naar de zondag (bij meer
dan 64 deelnemers en dat is bij de
mannen het geval). Dit kan omdat
de partijen korter duren.
• Wil je verzekerd zijn van deelname
aan een NK, schrijf je dan in uiterlijk
de zondag voorafgaand aan het
NK. De precieze datum staat op de
website (www.nlpetanque.nl).
Inschrijven altijd via de secretaris
van je vereniging.
LET OP: later inschrijven kan, maar
biedt geen zekerheid voor deelname.
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Save the date!

Door: het bondsbureau

REGIONAAL NIEUWS

Tekst en beeld: de districtsteams

nieuws uit de
districten
District Midden
Zomer Clubteam Competitie
De Zomer Clubteam Competitie 2017 (voor zestallen) is
gewonnen door de vereniging Les Cailloux te Zeist. Voor
Les Cailloux was het de negentiende overwinning sinds het
ontstaan in 1998 van deze competitie (ZCC) in de voormalige
Afdeling Zes. Alleen in 2012 wist de vereniging De Gooiers
te Nieuw-Loosdrecht die zegereeks te doorbreken. Op tien
donderdagavonden namen 28 zestallen deel aan de ZCC.
In het district is besloten om met ingang van 2018 de
regelgeving van deze competitie voor zover mogelijk gelijk
te trekken aan het reglement van de Nationale Petanque
Competitie.
Bronzen speld
José Pols van de petanqueclub De Gooiers te NieuwLoosdrecht kreeg de bronzen bondsspeld van de NJBB,
opgespeld door de districtscoördinator. José Pols was ruim
twintig jaar penningmeester van De Gooiers en beheerde ook
de ledenadministratie. Daarnaast zette zij zich als vrijwilliger
in op vele fronten binnen de vereniging. Zij werd voor haar
verdiensten ook benoemd tot erelid van De Gooiers.
Vacature sportpromotor
Het districtsteam heeft nog steeds een vacature voor de
functie sportpromotor. Belangstellenden kunnen contact
opnemen met het districtsteam via midden@njbb.nl.

Petanque
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District Noord
Districtsvorming
Het District Noord wordt steeds meer één geheel van twee
niet meer bestaande afdelingen (01 en 02) die qua vorm,
inhoud en activiteiten nogal enige verschillen vertoonden.
Nieuw is het zogenoemde districtsberaad; de opvolger van
de afdelingsvergaderingen en nu gecombineerd met een
zogenoemde kalendermeeting, waarbij de verenigingen alle
activiteiten in het district bespreken en zo veel mogelijk op
elkaar afstemmen om dubbelingen te voorkomen. Tijdens
het najaars-districtsberaad is een geheel nieuwe regelgeving
voor alle districtscompetities en het doublettekampioenschap
vastgesteld; die regelgeving is in een handig boekwerkje
vastgelegd.
Competities
De recent beëindigde en nog lopende competities mogen
zich in een redelijke belangstelling verheugen. Gezien
het beperkte aantal overdekte accommodaties in en de
uitgestrektheid van het district is het veelal een heel gepuzzel
om één en ander voor zo veel mogelijk personen in goede
banen te leiden.
Vacatures
Het lid van het districtsteam met de portefeuille
verenigingsondersteuning heeft zich om persoonlijke reden
genoodzaakt gezien deze functie te beëindigen. Daarnaast
heeft het districtsteam nog steeds een vacature voor de
functie districtscoördinator. De huidige districtscoördinator
vervult deze functie op ad interim-basis. Deze functie is
feitelijk ook vacant. Belangstellenden voor deze functies
kunnen voor informatie contact opnemen met het
districtsteam via noord@njbb.nl.

J.B.C. Middelburg

District Zuidwest
Het was even wennen een nieuw districtsteam. Inmiddels is
er toch wat vorm en structuur ingekomen. Het districtsteam
zit niet stil! Er zijn vele nieuwe ontwikkelingen:
• De Zomer Club Competitie (ZCC) komt er weer aan!
Een fijne en sportieve competitie is. Er zijn al aanmeldingen
voor binnen!
Inschrijven kan via: Fred Oors, wedstrijd-zuidwest@njbb.nl
• Er zijn plannen voor een toernooi op 1 dag, voor het hele
district Zuidwest. Waar alle verenigingen zich voor kunnen
inschrijven. Via de website district zuidwest houden we je
op de hoogte.
• De website wordt goed onderhouden. Hier staan onder
andere de laatste nieuwtjes en de toernooikalender met
alle toernooien die in district Zuidwest worden gespeeld.
• Het promotiemateriaal Play Petanque wordt goed
gebruikt door verenigingen die hun toernooi mooi willen
aankleden. Het ligt opgeslagen bij Va Tout in Breda.
• De verenigingsondersteuner heeft de vereniging J.B.C.
Middelburg bezocht i.v.m. de opening van de nieuwe
kantine.

• In het vierde kwartaal 2018 staat een opleiding gepland
in ons district. Dat is fijn, want daar is dringend behoefte
aan. Een tiental leden uit diverse verenigingen hebben
zich al aangemeld, voor deze opleiding.
Dringende oproep!!!
Het district team Zuidwest is nog niet compleet, er zijn
nog 2 vacatures! Wij zijn nog op zoek naar een districtscoördinator en een sportpromotor. Functieprofielen staan
op de website www.njbb.nl.
Het districtsteam Zuidwest

• We mogen ‘t Veer in Raamsdonkveer verwelkomen als
nieuwe vereniging in ons district. En met een volgende is
al overleg geweest. Dus we gaan de goede kant op!

Petanque
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District Oost
Jaaroverzicht 2017
Captainscup
Op vrijdag 8 februari bij ’t Zwijntje. Een mooie opkomst en
gezellige onderonsjes met bestuursleden en hun partner.
Theo Vos van JBV Enschede was de gelukkigste deze dag.
ZomerAvondClubOntmoeting
Het evenement zomeravond-clubontmoeting had in 2017
voor de 1e keer plaats op drie donderdagavonden. Op elke
speelavond ontving een vereniging de andere clubs op haar
locatie. Al met al is de ZACO voor de 1e keer geslaagd en
zal er in 2018 wederom plaatsvinden.
ZomerCompetitie
De competitie werd in 3 dagen gespeeld bij ’t Zwijntje, Le
Pionnier en Karro Deux. Bij alle verenigingen werden de
deelnemers hartelijk welkom geheten en de verzorging was
prima.
Zondag 30 april een hemelse blauwe lucht, 120 gezellige
boulers en een gastvrije vereniging ’t Zwijntje. Meep Poel,
de districtscoördinator, heette eenieder welkom en speciaal
aan Marleen Kort (wedstrijdsecretaris) en Hans Tijssen
(scheidsrechter), tevens bedankte hij ‘t Zwijntje voor hun
gastvrijheid. Om 10.00 uur gingen de boulers de baan op en
vervolgens om 17.30 werden de laatste partijen afgesloten.
Zondag 28 mei, wederom een schitterende dag bij Le
Pionnier te Brummen, een mooie en gezellige locatie
met heel veel ruimte en verschillende banen. Geen grote
vereniging maar de ontvangst en verzorging was er niet
minder om.
Zondag 11 juni was de laatste dag bij Karro Deux te
Deventer. De vrijwilligers van Karro Deux hadden net
een drukke periode achter de rug van de organisatie NK
Petanque Doubletten, maar daar was niets van de merken
in de organisatie.
Niets was nog zeker en na vandaag kon de eindstand
zomaar anders zijn. Uiteindelijk is het team van ’t Zwijntje
in de 1e klasse als 1e geëindigd.
Veteranendag
Op Zondag 2 juli zal bij de Toss in Almelo het
Veteranentoernooi 2017 worden gehouden. Dit is een
tripletten toernooi voor de 55-plussers. Jammer genoeg
waren er te weinig inschrijvingen en is dit toernooi niet
doorgegaan. In 2018 zal het district elkaar meer hebben
ontdekt en zal het zeker meer inschrijvingen krijgen.

Petanque
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Wintercompetitie
In de winter werd er een competitie georganiseerd voor
doubletten uit district Oost.

Teams dienen een W-licentie te hebben bij de vereniging
waar ze voor uit komen en de plaatsen in het klassement
komen toe aan de vereniging.
We wilden graag verspreid over het district op verschillende
overdekte locaties de wedstrijden spelen, maar dat bleek
niet haalbaar. Daarom speelden we op 21-10-2017 bij de
Toss in Almelo, 18-11-2017 bij ’t Zwijntje in Apeldoorn.
De laatste dag werd op 20 januari bij ‘t Zwijntje gespeeld.
Kalendermeetings
We hebben twee kalender-meetings gehad ter bespreking
van de overall kalender en van wedstrijdzaken
gerelateerde onderwerpen. Deze zijn bedoeld voor de
wedstrijdsecretarissen of een lid van de wedstrijdcommissie
van de verenigingen.
Districtsteam Oost

Tekst en beeld: de districtsteams

District Zuid
Eindelijk, na meer dan 20 jaar heeft Maastricht zijn
eigen bouledrome. Deze is feestelijk geopend door de
wethouder Sport van Maastricht en door Sjoerd Pieterse,
voorzitter van de NJBB.

Met grote overmacht is Heerlen kampioen van de Winter
Avond Competitie (WAC) 2016/2017 geworden.
R.Peeters/S.Steijeart N.Steijaert/V.Peeters

Na een spannende competitie is Ummer d’r Bie kampioen
Zomer Avond Competitie (ZAC) 2017 in district Zuid
geworden.
Ummer d’r Bie 1 is kampioen Ere klas district Zuid 2017
R.Schurgers (vaste reserve), R.Giesen, F.Pijpers en T. vd Werf)

Petanque
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RUBRIEK

Door: het bondsbureau

Dolly en Arie Wijnbelt

Moermansk, 2017

petanque-koppels
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.
In deze achtste editie van onze vaste rubriek een bijna gouden paar; Dolly en Arie Wijnbelt.
Meer dan 50 jaar geleden hebben ze elkaar ontmoet op
een trainingsweekend van de padvinderij. De vonk sprong
direct over. Aanstaande september vieren ze hun 50-jarige
huwelijksfeest. En niet gewoon saai in een zaaltje. Nee, bij
Jeu de Boulesclub ‘De Hakhorst’ waar ze sinds 1 januari
2013 lid zijn. Een huwelijksfeest helemaal in jeu de boulesstijl, want stilzitten is niks voor Dolly en Arie. Dat blijkt ook
uit hun andere grote passie: reizen.
De geschiedenis
Vijf maanden per jaar trekken ze erop uit met hun caravan.
Op een van hun avonturen zijn ze met petanque in aanraking gekomen. In Turkije hebben ze voor het eerst echt
meegedaan aan een camping-toernooitje.
Twee jaar later deden ze weer mee aan een campingtoernooi, Spanje deze keer, een sangria-toernooi. Met
een bij elkaar geraapt setje boules gingen ze het veld
op. Ze arriveerden wat laat, de overige spelers hadden al
behoorlijk geproefd. Door hun nuchtere spel versloegen ze
de een na de ander en gingen er met de winst vandoor.
Iemand vroeg bij welke club ze speelde, maar van het
bestaan van jeu de boules-verenigingen hadden ze
nauwelijks nog gehoord.
Een ‘Wim uit Amsterdam’ bood Arie zijn geregistreerde
boules aan tegen een kleine vergoeding op één
voorwaarde: Bij terugkomst in Nederland lid worden van
een vereniging. “En wat je belooft, moet je doen.”
Zo was het dat Dolly en Arie bij De Hakhorst terecht
kwamen en daar zo warm zijn ontvangen dat ze niet meer
weg zijn gegaan.

Petanque
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Ook als ze niet in Nederland zijn wordt er gespeeld. Dan
organiseert Arie toernooitjes met hun medereizigers. “Van
tevoren stuur ik nog een mailtje dat ze hun boules moeten
meenemen.” Ze laten foto’s zien van boulen in Moermansk
(Rusland), Tbilisi (Georgië) en Oekraïne.

Het leuke van petanque
“In het begin werden we natuurlijk veel weggespeeld. We
kregen veel tips en hebben een speciale trainingen gevolgd.
Ik had niet verwacht dat het jeu de boulesspel zoveel
diepgang zou hebben. Het is een soort groeiproces en dat is
het leuke.” Zegt Arie. “Daarnaast is het een goed betaalbare
sport, de voordeligste sport die je in verenigingsverband
kunt spelen. En je kunt het tot op zeer hoge leeftijd
volhouden. De oudste speler van onze club is 93!” Aldus
Dolly.
Het team
Ze spelen samen op toernooien en in hetzelfde NPC-team,
in de vijfde divisie. Dolly is de grote bijlegger en Arie
de grote schieter. Arie is vrij aanvallend en Dolly meer
verdedigend. Ze komen weleens echtparen tegen die heibel
hebben, maar daar hebben Arie en Dolly geen last van. Na
bijna 50 jaar huwelijk weten ze precies wat ze aan elkaar
hebben, ze komen er altijd samen uit.
Beste petanque herinnering?
Daar zijn ze het meteen over eens: het winnen van het man/
vrouw-toernooi op de vereniging. Ze versloegen samen de
gevestigde orde. Iets wat ze nooit hadden verwacht.
En de eerste keer dat Arie meedeed aan het hussel-toernooi
van JBC Randenbroek werd hij eerste. Een goede zondag
besteding als het regent en ze niet kunnen fietsen of
wandelen.
Ambities voor de toekomst?
Ze willen met het NPC-team nog wel promoveren naar de
vierde divisie, maar niet verder. Dan blijven de afstanden
nog goed te doen.
Verder blijven ze graag nog lang spelen bij De Hakhorst. En
in september natuurlijk een heel leuk feestje vieren.

TECHNIEK EN TACTIEK

Door: Joop Pols

Aandacht voor iets hebben, heet tegenwoordig focussen en betekent niets
anders dan ‘scherpstellen’. Dat wil zeggen dat je je aandacht ergens op
concentreert. Het is de kunst je daarbij niet te laten afleiden. Je kunt aandacht
hebben voor de omgeving en voor de taken die je binnen je team hebt.

“Als ik nu maar niet mis”
Bij dat scherpstellen of je aandacht richten is de kans groot
dat je je laat afleiden door de omgeving of door gedachten
en gevoelens die je door het uitvoeren van je taak kunt
krijgen. Wanneer je een schot mist is de kans groot dat je bij
het volgende schot terugdenkt aan die misser van daarnet.
“Als ik nu maar niet mis”! Je bent dan niet meer in het hier
en nu en dat is wel belangrijk.
Wij hebben de neiging ons voortdurend te laten afleiden
door: onze dagelijkse beslommeringen; “Heb ik de kachel
wel uitgezet”? Door onze eigen negatieve gedachten;
“Ik heb net dat schot gemist en dat zal nu ook wel weer

“Ik heb net dat schot gemist en dat zal
nu ook wel weer gebeuren”
gebeuren”! Door storende gebeurtenissen; Je tegenstanders
vragen telkens hoeveel boules jullie nog hebben. Door
enkel te denken aan winnen of verliezen; “Wat gebeurt er
eigenlijk als we deze partij verliezen?”
Om sportieve doelen te bereiken is het belangrijk dat je
leert reageren en niet verstoord raakt door potentiële
afleidingen. In plaats daarvan moet je leren je aandacht
bewust te richten en je gedachten te controleren. Door die
juiste controle van aandacht kan je op ieder moment van

de wedstrijd kiezen wat belangrijk is en je aandacht snel en
nauwkeurig verleggen als dat nodig is.
Het basisidee van gedachtecontrole is dat het niet de
gebeurtenissen zelf zijn die jou uit je evenwicht brengen,
maar de manier waarop je ze ziet of ervaart. Je moet de
innerlijke wedstrijd zien te winnen.
Onze geestelijke rust bepaalt de mate waarin we onze
lichamelijke capaciteit kunnen inzetten. Door de geest tot
rust te brengen, kan hij zich richten op wat werkelijk van
belang is.

“Wat gebeurt er eigenlijk als we deze
partij verliezen?”
Laat je aandacht in beslag nemen door het spel en leer
daarvan (en verwonder je daar over). Volg het spel door
mee te tellen hoeveel boules er worden gespeeld door je
tegenstanders maar ook door je eigen team. Onthoud de
positie van alle boules en weet van wie ze zijn. Analyseer
je tegenstanders. Wat kunnen ze wel en wat niet? Wie is de
zwakste schakel? En wat kunnen wij daartegenover zetten?
Op deze manier ben je bezig met het spel en is er geen tijd
voor afleidingen.
De vorige keer hebben we het belang van doelstellingen
doorgenomen. Om geconcentreerd te kunnen spelen, zijn er
uiteindelijk 3 factoren van belang:
Aandacht + doelstellingen = concentratie
De volgende keer zullen we het begrip concentratie
doornemen. Tot dan.

Aandacht!

15
Petanque

De omgeving is het terrein waar je op speelt en dat je goed
moet lezen om een boule met de juiste snelheid en richting
te kunnen spelen. Maar ook je tegenstanders maken deel
uit van die omgeving. Wat kunnen zij en wie is de zwakste
schakel? Jouw taak bestaat uit de positie die je in je team
hebt: plaatsen of schieten.
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15 vragen aan
Valentijn van Koppenhagen
nieuwe penningmeester bondsbestuur
Even voorstellen:
Een aantal mensen kennen mij wel, ik ben twee
keer eerder bondsbestuurslid geweest. Eind jaren
70 tot halverwege 80 en van 1990 tot 1996. Ik
speel petanque sinds de jaren 70. Ik heb onder
andere de club ‘JBC Zoetermeer’ opgericht in
1978. Daarnaast ben ik 11 jaar voorzitter
geweest van de vereniging.
Dankzij de gemeente is JBC Zoetermeer aan een mooie
boulehal gekomen. We zijn begonnen op een koolas veldje
waar je roetzwart van was aan het eind van de dag. Op het
koolas veldje hebben we ook nog Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd. De vereniging bestaat nu 40 jaar
en zolang ben ik ook al lid.
In mijn betaalde werk heb ik in het onderwijs gewerkt. Ik
ben 14 jaar rector geweest van een mavo/havo/vwo-school
in Zoetermeer.
1. Welke functies heb je in bondsbestuur bekleed?
Ik heb de wedstrijdzaken geregeld. We hebben een competitie opgezet. Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met het
toenmalige bondsblad. De laatste drie jaar was ik penningmeester.
2. Hoe ben je bekend geraakt met petanque?
Op de camping in Frankrijk, dorpsplein in Frankrijk. Het
standaard verhaal.
3. Wat is je leukste petanque herinnering?
Valentijn denk een tijdje na. Dat zijn er een aantal natuurlijk. Met twee spelers hadden wij ons geplaatst voor de
promotiewedstrijden in Elst van de Nationale Competitie.
Wij wilden heel graag promoveren. De avond voor het toernooi zijn wij vertrokken naar de herberg waar het toernooi
werd gespeeld. Wij hebben daar geslapen en waren vol
goede moed begonnen aan de wedstrijden. De eerste boule
werd goed gegooid maar kwam op een steentje terecht. De
boule veranderde daardoor 90 graden van richting. Die hele
dag was niets geworden maar wel heel gezellig.
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Nog een mooie herinnering is een toernooi, NK Tripletten,
waar een team van JBC Zoetermeer zich plaatste voor het
WK. De enige keer dat JBC Zoetermeer deelnam aan een

WK. Met twee teams nam JBC Zoetermeer toen deel, dat
kon toen nog in die tijd.
In Frankrijk hebben wij vaak gekampeerd. We gingen regelmatig met een clubje mensen naar grote toernooien. Wij
verloren dik tegen grote spelers maar het was altijd heel
aangenaam daar.
4. Wat doe je verder in je dagelijkse leven?
Genieten van mijn pensioen. De wekelijkse bezigheden
zijn petanque spelen, ik doe mee met de NPC. Tot ons
spijt in de vierde divisie, vorig jaar zijn wij gedegradeerd. De NPC heeft in ieder geval tot gevolg dat de
teamgeest steeds meer als positief wordt ervaren.
Om met een team samen de competitie te spelen in
plaats van alleen één triplet. Dat is ook van de reden
trouwens dat ik weer heb gesolliciteerd als penningmeester. Uitgangspunt van het bestuur, we zijn een
sportbond en petanque is een sport. Daar kan ik mij
heel erg in vinden.
5. Hoe ben je bij de NJBB terecht gekomen?
Via onze vereniging. In het begin hadden we natuurlijk
een ALV, van de NJBB, en daar kwamen alle verenigingen.
Wij zijn vereniging nummer 9 en het voelde ook als verantwoordelijkheid van de vereniging om aanwezig te zijn.
Daarnaast zijn twee mensen op de club, naast mij, ook
actief als functionaris van de NJBB. Zo dragen wij als vereniging nadrukkelijk ons steentje bij.
6. Hoe ben je op de vacature gestuit?
Ik zag de vacature in het NJBB Nieuwsbouletin.
7. Wat deed je doen besluiten om te reageren op de
vacature?
Ik zag de vacature wel vier/vijf keer achter elkaar in het
Nieuwsbouletin staan. Ik denk dan hebben ze kennelijk écht
iemand nodig, laat ik mijn vinger opsteken.
8. Wat is je affiniteit met het penningmeesterschap?
Vroeger ben ik penningmeester geweest, op school had ik
zeggenschap over de financiën en ik ben bij allerlei clubs
lid geweest van de kascontrole commissie of heb de functie
van penningmeester bekleed.
Wat ik gemerkt heb is dat de bond enorm vooruit is gegaan.
In mijn vorige periode kwam ik één keer in de week naar
het bondsbureau om de rekeningen te tekenen. Nu wordt

Door: het bondsbureau
alles daar afgehandeld en worden voor controle en beleidsvragen de penningmeester ingeschakeld. Dat maakt het een
stuk rustiger voor de penningmeester.
9. Wat zijn je ambities als penningmeester?
Oplossen van het probleem van ledenterugloop. Ik wil mensen bij het boulen betrekken die nu geen lid van de bond
zijn. Als het mij lukt om bij te dragen aan de oplossing van
dat probleem zou ik een nog meer tevreden mens zijn.
10. Is er iets wat je graag zou willen veranderen?
Naast het ledenpeil zou ik ook graag het spelpeil van onze
vertegenwoordigde teams omhoog brengen. Het is mooi
dat de veteranen kampioen zijn maar het zou nog mooier
zijn als onze andere teams op WK’s tot de eindfase in het
toernooi kunnen doordringen. Bij wijze tot de beste acht op
een WK. We zijn een van de grootste petanquebonden in de
wereld.
11. Heb je nog financiële tips voor de verenigingen?
Ik zeg altijd, je moet zorgen dat je zoveel geld in kas hebt
dat je verenging bij calamiteiten één jaar/half jaar kan
doordraaien. Het moet niet zijn dat als er iets raars gebeurt,
je met grote schulden komt zitten.
12. Hoe bevalt je deelname in het bondsbestuur?
Ik moet nog een beetje wennen. Ik moet vooral wennen,
persoonlijk, dat het bondsbureau alles van de financiën
regelt. Daar word ik heel blij van. De samenwerking in het
bestuur is goed, dat proef je wel. Dat is een obligate zin,
maar het is wel zo.
13. Hoe is de werkdruk?
Daar kan ik goed tegen. Geen problemen mee. Je kan de
uren nooit tellen want je bent er onbewust altijd wel mee
bezig. In de trein, in bed. Dat kan je niet tellen. Ik houd het
ook niet precies bij. Ik krijg een inval en denk dan, ik moet
nog even wat doen.
14. Is je iets opgevallen wat anders is dan je vooraf
had gedacht?
Ik heb mij niet gerealiseerd dat het bondsbureau zoveel
doet, met name op financieel gebied. Vroeger was het natuurlijk veel losser georganiseerd en het is nu veel strakker
georganiseerd.
Ik ben van nature een bureaucraat. Met strakke organisatie
moet ik af en toe nog even wennen.
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15. Wil je nog iets kwijt aan de leden?
Altijd als je ergens bestuurt, moet je denken hoe leden jouw
besluiten doen ervaren. Je bent er als bestuur voor de leden
en de leden zijn er niet voor het bestuur.
Als bestuur probeer je natuurlijk wel te sturen en je hebt
wel je eigen verantwoordelijkheid maar je bent er voor de
leden.
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Het
veranderende
sportlandschap
De afgelopen jaren is binnen de georganiseerde
sport een tendens zichtbaar dat steeds meer
mensen sporten maar steeds minder mensen in
verenigingsverband. Dat heeft o.a. te maken met
de veranderende (sport)wereld en de veranderende
wens van de sporter.
De traditionele verenigingscultuur lijkt zich steeds meer te
ontwikkelen tot een ‘on demand’ cultuur waarin sporters zelf
bepalen wanneer, waar en met wie er gesport wordt.
Deze veranderende wensen van de sporter hebben invloed op
de ledenaantallen van de verenigingen en daarmee ook op de
inkomstenmodellen waarmee de sport van oudsher werkt.
Deze ontwikkeling in ledenaantallen van verenigingen zie
je dan ook automatisch terug in het totale ledenaantal van
een sportbond. Om die sporters in de toekomst te kunnen
bedienen, te binden en die prachtige infrastructuur in
Nederland te behouden, hebben NOC*NSF en de sportbonden
de handen ineen geslagen.
De kernvraag
De kernvraag daarbij is: zijn sportverenigingen en sportbonden
in staat om alle sporters nu en in de toekomst te bedienen
of blijven we ons beperken tot wat we altijd al deden: sport
aanbieden op de klassieke manier? Dat is heel waardevol

dat de diversiteit aan sporters anno 2018 als uitgangspunt
wordt genomen en onderzocht wordt op welke manier het
sportaanbod daarop aangepast kan worden en hoe de relatie
met een sporter tot stand komt.
NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een
drietal belangrijke aandachtspunten benoemd die in de
komende periode verder uitgewerkt worden.
Nadenken over ieders rol
Het eerste aandachtspunt heeft betrekking op de rol van
de vereniging, de waarde die een bond kan toevoegen en
duurzame financiering. Op dit moment worden bonden
en verenigingen, naast subsidies, vooral gefinancierd uit
contributies. Misschien zijn er ook andere manieren waarop
geld uit de markt kan worden gehaald of relaties kunnen
worden aangegaan met sporters, zonder dat daar meteen
een vast lidmaatschap voor afgesloten wordt. Het gaat om
de waarde die wordt toegevoegd, in de vorm van kennis,
ondersteuningsaanbod, faciliteiten, trainers etc.

Zijn sportverenigingen en sportbonden in staat om alle sporters
nu en in de toekomst te bedienen of blijven we ons beperken tot
wat we altijd al deden: sport aanbieden op de klassieke manier?
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en komt tegemoet aan een grote groep sporters, maar het is
niet meer de enige manier waarop mensen willen sporten.
Sportbonden en NOC*NSF zien het onder andere als hun taak
om álle mensen toegang te geven tot sport. Dat betekent

Toegankelijke sport
Het tweede aandachtspunt gaat er om hoe sporters zorgeloos
en naadloos toegang kunnen krijgen tot sport. Hoe kun je
een laagdrempelig aanbod bieden, waarbij een sporter op

Door: het bondsbureau

het laatste moment kan besluiten om deel te nemen aan een
activiteit. Kortom, hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar?
Het liefst ook nog via een toegankelijke en eenvoudige zoek
& boek-functie: ik wil graag petanque spelen, waar kan ik
dat hier in de buurt het beste doen, wat zijn de kosten, hoe
laat kan ik starten en zijn er andere spelers bij wie ik kan
aansluiten?
Maatschappelijke impact van de sport
Het derde aandachtspunt betreft de maatschappelijke impact
van sport. Wij zijn ervan overtuigd dat sport een enorme
maatschappelijke waarde heeft. Die waarde/impact zal beter
inzichtelijk moeten worden gemaakt. In samenwerking met het
Mulier Instituut wordt door NOC*NSF momenteel onderzoek
gedaan naar de sociale betekenis van sport en naar de relatie
tussen sporten en geluk. Is het met andere woorden hard te
maken dat sport bijdraagt aan geluk?
Hoe zit dat binnen de NJBB?
De ontwikkeling die momenteel gaande is binnen het
Nederlandse sportlandschap heeft ook raakvlakken met
ontwikkelingen die zijn ingezet binnen de Nederlandse Jeu
de Boules Bond. Het beeld dat wordt geschetst is herkenbaar.
Het ledenbestand van de NJBB kent verschillende doelgroepen
met verschillende behoeftes. Daarnaast is er een grote groep
‘liefhebbers’ die geen lid zijn van een petanque vereniging
maar wel zo af en toe wil meedoen aan een groot toernooi.
Contributie- en licentiestructuur
Hierin is een parallel te trekken met onze huidige discussies
over een nieuw contributie- en licentievoorstel. Een

Een voorbeeld van het veranderende sportlandschap is
de Open Club. Op Park Leudal-Oost in Neer (Limburg),
geopend in 2016, werken ruim 10 sportverenigingen
samen met het openluchtzwembad, de gemeente, ondernemers, zorg- en onderwijsinstellingen, een kinderdagverblijf en culturele verenigingen.
Open Club Limburg gelooft in mensen en de onbegrensde
mogelijkheden van sport om samen te presteren, jezelf
te ontwikkelen en om mensen te verbinden. Mensen
die samen zelf vormgeven aan het ‘nieuwe verenigen’.
Samen zorgen voor een leefbare maatschappij voor
iedereen vanuit een eigen Open Club Limburg.
Op www.openclublimburg.nl staat een verhelderend
fimpje over de werking van een open club.
eerder voorstel dat in november 2016 is voorgelegd aan
de bondsvergadering heeft het uiteindelijk niet gehaald
omdat het achteraf gezienonvoldoende inspeelde op die
verschillende behoeftes en de vraag wat de NJBB te bieden
heeft voor die verschillende doelgroepen. Vandaar dat
eind 2017 een werkgroep is gestart met het uitwerken van
een nieuwe contributie- en licentiestructuur die het in de
toekomst mede mogelijk maakt om makkelijker in te spelen
op de ontwikkelingen in het veranderende sportlandschap.
In jaarplan 2018 is afgesproken om een nieuw voorstel voor
te leggen in de vergadering van de bondraad van november
2018. Over de uitgangspunten van dit voorstel, gaat het
bondsbestuur in de maanden maart tot en met mei graag
met verenigingsbestuurders in gesprek tijdens de jaarlijkse
ledenraadplegingen.
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Sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur moeten elkaar gaan ontmoeten bij
de Open Club Limburg. Illustratie: Roel Meertens.
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Laat uw
stem
horen!
In maart en april 2018 worden voor de tweede keer de ledenraadplegingen
georganiseerd. De ledenraadplegingen zijn een belangrijk onderdeel van de
besluitvormingscyclus binnen de NJBB. Dit is namelijk hét moment om met
het bondsbestuur in gesprek te gaan en ideeën te delen over onderwerpen
die voor de verenigingen van belang zijn.

De informatie die verworven wordt tijdens de ledenraadplegingen levert de input voor de nieuwe plannen die voorliggen in de vergadering van de bondsraad in het najaar
(24 november 2018).
Het bondsbestuur gaat dit jaar graag met verenigingsbestuurders opnieuw in gesprek over een nieuw te ontwikkelen contributie- en licentiestructuur.
Een werkgroep (combinatie van bondsbureau en bondsbestuur) heeft in overleg met een klankbordgroep modellen
voor een nieuwe contributie- en licentiestructuur uitgewerkt
die tijdens de ledenraadplegingen worden besproken.

Aanmelden

Iedere vereniging kan maximaal 2 bestuurders aanmelden
via de website www.njbb.nl (button op de homepage).
Daarbij is het van belang dat elke bestuurder zich zelf
individueel aanmeldt.
Mocht uw vereniging de bijeenkomst in uw eigen district
niet kunnen bijwonen, bent u van harte welkom bij een
ledenraadpleging in een ander district.

Op dinsdag 06 maart 2018 staat de 1e ledenraadpleging op
de agenda. Het bondsbestuur trapt af in district Zuidoost.
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Datum

District

Lokatie

Adres

Plaats

Dinsdag 6 maart

District Zuidoost

Perron 3

Hoff van Hollantlaan 1

Rosmalen

Maandag 12 maart

District Oost

StayOkay Apeldoorn

Asselsestraat 330

Apeldoorn

Donderdag 22 maart District Noord

De Lindehoeve

Vaart Noordzijde 53

Appelscha

Woensdag 28 maart District Zuidwest

Allekante, Breda

Houtakkerstraat 15

Breda

Donderdag 5 april

District Zuid

StayOkay Maastricht

Maasboulevard 101

Maastricht

Maandag 9 april

District West

Dekker Zoetermeer

Scheglaan 12

Zoetermeer

Maandag 16 april

District Noordwest

StayOkay Egmond

Herenweg 118

Egmond-Binnen

Woensdag 25 april

District Midden

Samenw. Sportbonden

Kelvinbaan 48

Nieuwegein

Door:
Door: het
het bondsbureau
bondsbureau

Alles over
de NJBB Academie

Na deze pilots zijn voor de scheidsrechters inmiddels drie
reguliere opleidingen georganiseerd. Daarnaast is voor de
huidige scheidsrechters 2 in 2016 en 2017 een intakedag
georganiseerd. De scheidsrechters 2 die deze intakedag
met succes hebben doorlopen, kwamen in aanmerking
voor een verkorte opleiding tot Regionaal Scheidsrechter.
In december 2017 en de eerste maanden van 2018 hebben
vier verkorte opleidingen tot Regionaal Scheidsrechter
plaatsgevonden in Gouda, Tilburg, Haarlem en Deventer. Op
14 april 2018 zal de laatste verkorte opleiding plaatsvinden.
Deze laatste verkorte opleiding vindt plaats bij Grave
Superieur in Grave.
Vanaf het eerste kwartaal in 2018 worden de reguliere
opleidingen (weer) georganiseerd. Hierbij is het streven
om de komende twee jaar elk kwartaal een opleiding te
starten. Dit betekent dat elk kwartaal nieuwe opleidingen
voor scheidsrechters, wedstrijdleiders én basis instructeurs
petanque zullen worden gestart. Aan het einde van
2019 is in alle districten voor elke functie een opleiding
georganiseerd.
De voorlopige planning voor de opleidingen krijgt
steeds meer vorm. Veel verenigingen zijn bereid om
hun accommodatie beschikbaar te stellen voor de
bijeenkomsten van de verschillende opleidingen.

De voorlopige
planning

Regionaal Scheidsrechter:
1e kwartaal 2018: district Zuidoost - Cloeck en Moedigh
2e kwartaal 2018: district West - De Goede Worp
3e kwartaal 2018: district Noord
4e kwartaal 2018: district Zuidwest - Petangeske
Regionaal Wedstrijdleider:
1e kwartaal 2018: district Noord
2e kwartaal 2018: district Zuidwest - JdB Dongen
3e kwartaal 2018: district West - Les Boules Fleuries
4e kwartaal 2018: district Zuidoost - Boules de Boeuf
Basis Instructeur Petanque:
1e kwartaal 2018: district Noord - Emmese Boule
2e kwartaal 2018: district Zuidwest
3e kwartaal 2018: district Oost
4e kwartaal 2018: district Noordwest
Host een opleiding

Voor de opleidingen waarbij nog geen vereniging
wordt genoemd zijn verenigingen gevraagd om hun
accommodatie beschikbaar te stellen. Zodra hierover meer
zekerheid bestaat, wordt dit zo spoedig mogelijk bekend
gemaakt via het nieuwsbouletin en www.njbb.nl.
Opleiding volgen?

Wordt er binnenkort bij jou in de buurt een opleiding
georganiseerd die je graag wilt volgen? Geef dit dan
door aan de secretaris van de vereniging. De secretaris
kan vervolgens geïnteresseerden doorgeven aan het
bondsbureau via info@njbb.nl.
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Sinds 2014 is gewerkt aan de ontwikkeling van
nieuwe NJBB opleidingen die zijn ondergebracht
in de NJBB Academie. Op dit moment bestaat de
NJBB Academie uit de opleidingen tot Regionaal
Scheidsrechter (RSR), Regionaal Wedstrijdleider
(RWL) en Basis Instructeur Petanque (BIP). Er
zijn pilots georganiseerd om de opleidingen
en het daarbij horende materiaal continu te
verbeteren.
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NJBB
academie,
Wat speelt
er nog
meer?
Naast de huidige opleidingen die zijn ondergebracht in de NJBB Academie, wordt achter de
schermen hard gewerkt om het aanbod op het
gebied van opleidingen te verbeteren.

Opleidingen volgen met verenigingen uit andere
sporten
Zo wordt met andere sportbonden en Academie voor
Sportkader (ASK) gewerkt aan het aanbod van opleidingen
die niet specifiek voor één sport nuttig zijn. Hierbij kun je
denken aan opleidingen over het werven van vrijwilligers
en nieuwe leden. Wij ontvangen graag ideeën voor opleidingen, waar verenigingen baat bij hebben. Ideeën kunnen
worden gestuurd naar info@njbb.nl
Werken met e-learning
Op dit moment wordt er bij de opleidingen nog geen gebruik
gemaakt van e-learning. Dit kan echter een erg handige
en makkelijke manier zijn om opleidingen toegankelijker te
maken. Wij zijn met enkele andere sportbonden en ASK in
gesprek om de mogelijkheden van e-learning te verkennen.

Zonder functionarissen
geen (competitie)sport
Het belangrijkste doel van de NJBB is om onze
sport landelijk voor verschillende doelgroepen
op alle verschillende niveaus te faciliteren. Om
dit zo goed mogelijk te doen, volgt de NJBB de
koers: petanque als competitiesport. Het ontwikkelen en blijvend verbeteren van de opleidingen
voor scheidsrechters, wedstrijdleiders en petanque
instructeurs maakt een belangrijk deel uit van de
koers die is ingezet.
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Binnen de bij de NJBB aangesloten verenigingen is er
sprake van veel verschillende soorten spelers. Maar het
plezier dat een sport als petanque kan bieden, wil iedereen
ervaren. De één haalt dit plezier uit het samenzijn met clubgenoten. Voor de ander biedt de sport pas plezier als dat
ene kampioenschap of toernooi wordt gewonnen. Voor alle
soorten spelers geldt dat de sport niet zonder goed opgeleide
functionarissen kan.
Hierbij gaat het uiteraard niet alleen om scheidsrechters
en wedstrijdleiders die reglementen toepassen, de juiste
beslissingen nemen als de spelers er niet uitkomen of
werken met verschillende wedstrijdsystemen. Ook trainers
en instructeurs vormen hierin een belangrijke schakel. Zij
zorgen er immers voor dat iedereen de mogelijkheid krijgt
om te werken aan zijn of haar spelniveau en (als gevolg
daarvan) spelplezier.

Door: het bondsbureau

Socia� wal�

Vormbehoud van functionarissen
Ten slotte is het van belang dat de opgeleide functionarissen hun niveau
behouden en dat zij de mogelijkheid krijgen om hun kennis en vaardigheden
te onderhouden. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn bijscholingen of andere
bijeenkomsten waarbij functionarissen ervaringen met elkaar kunnen delen.
Voor het vormbehoud is de NJBB ook nog aan het verkennen wat de beste
opties zijn.
Kortom, er speelt erg veel op het vlak van opleidingen binnen de NJBB. Wij zullen
hier regelmatig over blijven communiceren via onze website en het NJBB
nieuwsbouletin. Daarnaast is het bondsbureau op werkdagen bereikbaar voor
vragen en suggesties voor verbetering.

Na een kleine break zijn alle NPC
teams weer volledig opgeladen
voor aankomend weekend. Wie
zullen de boules dit weekend het
beste plaatsen en schieten?
In poule 3004 gaat Petanque Vereniging Atlantic Boules 1 een poging
doen om de achterstand op de
koploper J.B.V. De Boel De Boule 1
te verkleinen. Momenteel is het gat
vier punten. De eerste wedstrijd is
met 5-3 gewonnen door...>
16 februari 2018

Opleiders
gezocht!
Om er voor te zorgen dat de opleiding voor scheidsrechters,
wedstrijdleiders en basis instructeurs petanque in elk district
kunnen worden georganiseerd, blijft het van groot belang om
voldoende opleiders beschikbaar te hebben.

Tom van der voort promoot
petanque op RTL4.
Goed bezig!!
Videolink: http://bit.ly/2BDBkId
10 januari 2018

Voor alle opleidingen zijn leercoaches, PvB-beoordelaars en kerninstructeurs
onmisbaar. In grote lijnen komt het er op neer dat de leercoach de cursisten
coacht in de ontwikkeling gedurende de opleiding, de PvB-beoordelaar de
Proeven van Bekwaamheid afneemt en dat de kerninstructeur aan de hand van
een lesplan de verdiepingsbijeenkomsten leidt tijdens de opleiding.
Ad Wagenaars (mannen), Sandy Rikkers
(vrouwen) en Martijn Moors (jeugd) zijn
Nederlands kampioen precisieschieten.
Alle winnaars op een rijtje.
Gefeliciteerd!
18 december 2017
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Wil je graag worden opgeleid tot één van deze functies om te kunnen ondersteunen bij het opleiden van zoveel mogelijk scheidsrechters, wedstrijdleiders
en basis instructeurs petanque? Geef dit dan door aan het bondsbureau via
info@njbb.nl. Je zal na een gesprek met een ervaren opleider, mee gaan lopen
bij een opleiding. Bij voorkeur loop je mee bij een opleiding bij jou in de buurt.

VERENIGINGEN

Vereniging aan
het woord
Wij van Jeu de Boules Club De Goede Worp,
stellen ons graag aan u voor. ...
Inmiddels ruim 40 jaar geleden is de Haagse vereniging
De Goede Worp opgericht. Op 1 oktober 1977 werd de
petanque-vereniging een feit. Twee van onze huidige leden
waren er zelfs bij. Eerst namen we plaats in Den Haag
bij een atletiekvereniging. Na groei van de vereniging en
herindelingsplannen van de gemeente kregen we een nieuw
terrein toegewezen. Het toenmalige bestuur heeft de leden
gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van obligaties.
Daardoor hebben we in 2001 een prachtige hal kunnen
neerzetten. We zijn erg trots op onze hal. Iedereen heeft
zijn investering teruggekregen. Vorig jaar hebben we ons
40-jarige jubileum uitgebreid gevierd.
Leden
In de beginjaren van De Goede Worp was ons ledenbestand
al snel uitgegroeid naar 200 leden. Inmiddels, door de
hogere leeftijd van onze leden en het vertrek van wat
spelers, zitten we al jaren rond de 155. We hebben leden
vanaf een jaar of 35. Ons oudste lid is 99 jaar. Die speelt
niet meer, maar is donateur. Elk lid wat niet meer kan
spelen, wordt bij ons donateur. Zo proberen we ze bij onze
vereniging betrokken te houden. Als we een intern toernooi
hebben is dat vaak met een etentje erbij. Dan kunnen de
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donateurs ook mee-eten, zoals bijvoorbeeld bij het
stamppot-toernooi volgende week. Ook kunnen ze
deelnemen aan de klaverjas- en joker-avonden.
Competitie
We doen aan alle competities mee, NPC en districtscompetities.
In de NPC spelen 4 teams van De Goede Worp mee. Ons
eerste team speelt in de vierde divisie. Bij ons wordt een
wedstrijdspeler hetzelfde behandeld als een clubspeler
en moet ook net zoveel doen. Uiteraard ondersteunen en
supporten we een wedstrijdspeler wel. Toch zien we nu ook
die spelers weer terugkomen voor de gezelligheid. Dat is
voor ons een bevestiging van de fijne sfeer op onze club.
Toernooien
D.G.W organiseert circa 29 toernooien op jaarbasis (open en
intern), daarnaast gemiddeld 15 promoties voor organisaties
en belangengroepen. Zo hebben we bijvoorbeeld een
donateur die 60 jaar lang gecollecteerd heeft voor Het Rode
Kruis. Vorig jaar hebben we een toernooi georganiseerd
waarvoor we inschrijfgeld vroegen. Dat inschrijfgeld is
gedoneerd aan Het Rode Kruis. En dat hebben we ook
weleens gedaan voor KiKa.

Door: Jaap Spaans (voorzitter De Goede Worp) / Beeld: DGW

Promotie
De gemeente Den Haag heeft de doelstelling alle
Hagenaars voor 2030 aan het bewegen/sporten te krijgen.
We onderhouden een nauwe band met de gemeente. We
doen mee aan de ‘Stadsspelen’ die ze organiseren. Hét
Sportfestival van Den Haag, telkens in een andere wijk.
Verder hebben we ook contact met ‘De Volharding’. Een
vereniging die op positieve en sociale wijze een bijdrage
wil leveren aan de maatschappij. Dankzij de inkomsten
van CUVO Uitvaartzorg kan De Volharding allerlei
maatschappelijke projecten ondersteunen.
Verder adverteren we een beetje. We letten natuurlijk ook
op het geld, alles wat we adverteren gebeurt kosteloos.
Bocce
De Goede Worp organiseert al méér dan 5 jaar samen met
S.G.K. (Stichting Sportbelang Gehandicapten) 1 of 2 keren
per jaar een promotie boule-ochtend/middag voor mensen
met een beperking. Ons maatschappelijk doel en het is nog
leuk ook. Wij doen dit samen met 10-15 super vrijwilligers
van onze club.
De gemeente Den Haag organiseert in 2020 de Special
Olympics en het spel ‘Bocce’ is toegevoegd. Bocce is een
balsport die gerelateerd is aan bowls en petanque. Het
spel werd in zijn huidige vorm ontwikkeld in Italië. Samen
met S.G.K. en Gehandicaptensport Nederland gaan wij
deelnemers uit de regio Den Haag begeleiden naar 2020.
Wij organiseren één vrijdagavond per maand een Bocce
avond. Deze personen hebben al balgevoel en er wordt op
kunstgras gespeeld met grotere boules. Deelnemers worden
tijdens een toernooi in diverse klasse ondergebracht.
De gemeente heeft ons streven beloont met een initiatief
prijs van € 10.000,- zodat wij tot eind 2018 dit kunnen
organiseren en de voorzieningen kunnen aanschaffen die
nodig zijn voor het spel Bocce.
Wij zullen vanaf 2019 door selfsupporting en door
sponsering van een organisatie deze sport tot de Special
Olympics in 2020 begeleiden. Wij hebben nu 20 deelnemers
en het zullen er naar verwachting veel meer worden.

Financieel gezond
We hebben een duidelijk financieel beleid met een Meerjarig
Onderhoudsplan. Wij hebben het geluk, dat wij vele
vrijwilligers hebben met groene vingers die milieuvriendelijk
onderhoud verrichten op onze buitenbanen. Dat bespaart de
vereniging vele kosten.
De kracht van 40 jaar De Goede Worp
De kracht van 40 jaar De Goede Worp is het algemeen
belang, vooruitstrevendheid, saamhorigheid en het hart op
de goede plaats hebben voor niet alleen onze vereniging,
maar ook voor de maatschappij. We zoeken altijd naar
nieuwe wegen en mogelijkheden.
We hebben een harde kern van vrijwilligers. De eerste leden
van D.G.W. hebben een bepaalde sfeer gecreëerd en dat
proberen we nog steeds in stand te houden. Het is een
hele prettige sfeer, laagdrempelig en iedereen die voor het
eerst komt wordt meteen opgenomen. Het is een sociaal
gebeuren en iedereen hoort erbij. Sommigen gaan zelfs
samen op vakantie.

www.degoedeworp.nl

Voor meer informatie over de sport Bocce, kun je terecht
op www.gehandicaptensport.nl.

Petanque

25

Tussen

Regel�

de

Boudewijn Waijers, scheidsrechter

Neerleggen van het but

Zoals u zult weten zijn de reglementen vorig
jaar op enkele punten gewijzigd. De reden voor
enkele van deze wijzigingen was om tijdverlies
en tijdrekken tegen te gaan.
De meest opvallende verandering was wel dat, als het but
niet direct goed wordt uitgeworpen, dit niet meer onbeperkt
kan doorgaan. In artikel 7 van het RPS staat nu:
(…) Als het but ongeldig is uitgeworpen legt de tegenstander
het but op een geldige plaats neer.

Over de eerste zin is door scherpslijpers nogal wat
verwarring opgeworpen. Zij vinden dat je het ‘neerleggen’
van het but letterlijk moet nemen: je zou het but moeten
oprapen en op een geldige plek weer neer moeten leggen.
Dit is onjuist. In het Engelse origineel wordt gerept van to
place, en in het Frans wordt gesproken over déposer. Beide
hadden, behalve met ‘neerleggen’, ook prima met ‘plaatsen’
vertaald kunnen worden. Het is dus niet noodzakelijk om
het but daadwerkelijk op de grond neer te leggen.
De bedoeling van de spelregelwijzigingen was het
versnellen van het spel. Hoe u het but op een geldige plaats
krijgt doet er dan ook niet toe. U mag het but dus ook
oprapen en wat verder gooien, of zelfs met uw voet een
metertje verder tikken. Even later staat trouwens ook nog
het volgende:
De equipe die het recht heeft het but uit te werpen krijgt
hiervoor ten hoogste één minuut. De equipe die het recht
krijgt om het but te plaatsen (…) moet dat onmiddellijk doen.

Ook hier is de bedoeling van de schrijvers weer duidelijk:
‘onmiddellijk’. U hebt dus niet de gelegenheid om uitgebreid
te gaan overleggen over een heuveltje waarachter u het but
wilt leggen, of over lang dan wel kort uitwerpen. Maak dus
hierover van tevoren afspraken, in de trant van ‘we spelen
vandaag kort’. Dat voorkomt misverstanden.
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Maar u moet ook hier niet overdrijven. Als uw tegenstander
het but mag neerleggen en hij wil het graag kort hebben,
is er geen enkel bezwaar als hij even zes meter ‘uitpast’
vanuit de cirkel in plaats van te gokken waar hij het zo kort
mogelijk geldig neer kan leggen. Het alternatief is immers
dat hij het (op de gok) te kort neerlegt, zodat het door hem
opnieuw, maar dan geldig, moet worden neergelegd — en
dat zou alleen maar méér tijd kosten.

De jury

En dan een ander onderwerp, waarover ik een
vraag heb gekregen: wat is eigenlijk de taak van
de jury?
In principe is de scheidsrechter de baas op een toernooi.
Haar wil is wet. Artikel 40 stelt echter:
Gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden
voorgelegd aan de scheidsrechter die ze kan doorverwijzen
naar de jury van het toernooi.
Tegen beslissingen van de jury als bedoeld in deze alinea, is
geen beroep mogelijk. Een jury bestaat uit ten minste drie en
ten hoogste vijf leden. (…)

In het buitenland wordt de jury vaak benoemd uit en
door de organisator van het toernooi, aangevuld met
wat lokale bobo’s. In Nederland is het gebruikelijk dat
de scheidsrechter voor aanvang van het toernooi de jury
benoemt, meestal uit de deelnemers.
Een scheidsrechter mag, tijdens het toernooi, de jury
bijeenroepen, meestal als zij twijfelt over een te nemen
maatregel die alle spelers aangaat, en waarover ze al met
de wedstrijdleiding heeft overlegd. Denk hierbij aan het
verplaatsen van het toernooi naar binnen bij aanhoudende
regen, of het spelen op tijd van nog resterende partijen.
Een voorbeeld: er is een onweer uitgebroken. De banen
staan blank; de mensen willen naar huis. Toch zijn er
enkelen die liever willen wachten tot het opklaart en de
banen weer droog zijn. De scheidsrechter wil, na overleg
met de wedstrijdleiding, de laatste ronde schrappen. Dan
kan het nuttig zijn om enige ‘rugdekking’ uit het spelersveld
te hebben. In zo’n geval roept de scheidsrechter de jury
bijeen en legt hen het probleem voor, inclusief de twee
alternatieven (in dit voorbeeld: stoppen of doorspelen).
Vervolgens trekt de jury zich zonder de scheidsrechter terug,
en komt tot een besluit. Dit besluit is bindend.
Samengevat: de scheidsrechter is nooit verplicht de jury
bijeen te roepen, en een jury komt niet spontaan bijeen.
Maar als een jury bijeen wordt geroepen, is haar besluit
bindend.

De week van
een willekeurige week in 2018
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NEDERLAND WINT

Wij zijn Nederlandse Loterij. Een nieuwe naam achter zeven bekende
kansspelen. Samen gaan wij voor een gezonder, socialer en gelukkiger
Nederland. Daarom investeren we onze opbrengst in de Nederlandse
samenleving. Met een flink deel daarvan steunen we doelen op het
gebied van sport en bewegen.
Samen maken we sport en beweging bereikbaar voor iedereen.
Van jong tot oud, van Olympisch tot paralympisch, en van revalidatie
tot gehandicaptensport. Want kinderen krijgen bijvoorbeeld meer
zelfvertrouwen door te sporten, ouderen maken meer contact en de
maatschappij wordt sterker door gezonde en fitte mensen.
Door mee te spelen met één van onze kansspelen, weet je één ding zeker:
je draagt bij aan een gelukkig en gezond Nederland.
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