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Kort nieuws
Selecteren, hoe doe je dat?
Kampioenen NPC, gefeliciteerd!
Questions à Monsjeu de Boules
Jeugdspeler Valentino Peeters

Voorwoord
Beste lezer,
Om deze Petanque nog meer een blad
van én voor de leden te maken, nodigen
we vanaf nu voor elke editie een
vereniging uit om samen met ons over
de inhoud van dit blad na te denken.
Deze keer is het de beurt aan CdP
Heerlen. Dat leverde onder anderen
een interview met Valentino Peeters op
en een artikel voor vereniging aan het
woord.

Nieuws uit de districten

Wil jouw vereniging ook een keer
gastredactie zijn? Neem dan contact
met ons op.

Petanquekoppels

Veel leesplezier!

Techniek & tactiek

De redactie

De nieuwe regels rondom privacy
“Wij willen meer scheidsrechters!”
Een vereniging ben je samen
Social wall
Vereniging aan het woord

Agenda
BELANGRIJKE NJBB EVENEMENTEN 2018
ZATERDAG / ZONDAG 14 EN 15 JULI
NK Mix doubletten
MIDI, Delft

ZATERDAG / ZONDAG 8 EN 9 SEPTEMBER

Gezonde sportkantine, gezonde financiën

NK Veteranen tripletten
& NK Beloften doubletten
PV Gouda, Gouda

Tussen de regels

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

Start NPC seizoen ‘18 / ‘19

De week van ...
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KORT NIEUWS

SPELERS, BEDANKT!
Natuurlijk speel je mee met de spellen
van Nederlandse Loterij voor de mooie
geldprijzen. Maar wist je dat je daarmee
ook Nederland gelukkiger en gezonder
maakt? Dit jaar investeert de Nederlandse Loterij €165 miljoen in NOC*NSF,
18 goede doelen en de Nederlandse
samenleving.

• €104 miljoen van de opbrengst gaat naar de Staat der Nederlanden.
Daar profiteren we dus allemaal van.
• €17 miljoen van de opbrengst wordt verdeeld over achttien goede doelen via
Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland.
• €45 miljoen van de opbrengst gaat naar NOC*NSF, de organisatie die (top)sport
in Nederland bevordert. Dit is meer dan de helft van de totale financiering van
NOC*NSF. € 133.142,- daarvan gaat naar de NJBB.
Meer informatie hierover is te vinden op: www.nederlandseloterij.nl/spelersbedankt

BEN WILLIKENS OVERLEDEN
Op 29 maart 2018 is op 75-jarige leeftijd
Ben Willekens overleden na een kort
ziekbed.

BOULEN, BORRELEN, ETEN EN DANSEN MET VRIENDEN VAN VRIENDEN
Vijf jaar geleden begon het als een grapje. Een toernooitje met vrienden op het Museumplein. Nu hebben de vrienden uit Amsterdam van de Mooie Boules-jeu de bouletoernooien de ambitie om heel Nederland La Réboulution te laten ervaren.
Op 22 juni openen zij in Amsterdam de allereerste food-boulehal van Nederland. Op
de website staat de allereerste boulehal van Nederland, maar wij weten allemaal dat
dát niet waar is. In het buitenland (met name in Scandinavië) is dit al een beproefd
concept. Er zijn 8 indoorbanen en 3 keukens met 6 verschillende foodconcepten.
Leuk om inspiratie op te doen voor je eigen vereniging?
Meer info op: www.mooieboules.nl
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Ben bekleedde door de jaren heen
diverse functies binnen zijn vereniging
(De Bouledozers in Zwaag/Hoorn) en was
wedstrijdleider bij de NJBB.
Ben werd op 5 april gecremeerd onder
grote belangstelling van zijn verenigingsleden en bekenden uit de petanquewereld.
Wij wensen de familie en nabestaanden
veel sterkte.

NIEUW BESTUURSLID
Op de bondsraadsvergadering van 2 juni is Lex van Rootselaar
benoemt tot lid van het bondsbestuur. Hij gaat de portefeuille
verenigingsondersteuning beheren. Lex was verenigingsondersteuner in district Midden, die functie is nu vrij komen te vallen.
In Petanque 95 meer over dit bestuurslid.

VAN DE
VOORZITTER
Tijdens een NK zei een vrijwilliger eens tegen mij: “als een regel
vaak door verenigingen wordt overtreden, dan is die regel niet
goed en moet je hem veranderen”. Mijn eigen gedachte was
dat je dan beter/actiever moet handhaven, maar ik heb veel
waardering voor deze vrijwilliger - dan ga je er toch nog eens over
nadenken. Het ging in dat gesprek over promotietoernooien.
Deze schijnen nogal eens georganiseerd te worden in plaats
van een ‘regulier’ toernooi om niet aan allerlei regels te hoeven
voldoen - met name wat betreft deelname van spelers zonder
wedstrijdlicentie. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Lex van Rootselaar

IK BEN VERHUISD EN WIL EEN
ADRESWIJZIGING DOORGEVEN
Regelmatig komt een adreswijziging bij het bondsbureau
terecht, omdat je bijvoorbeeld dit blad wilt ontvangen op
een ander adres. Maar de juiste persoon om deze gegevens
te wijzigen is de ledenadministrateur van je vereniging. Zij
houden immers de gegevens van hun leden bij in de ledenadministratie. Het bondsbureau haalt voor verzending van
dit blad de gevens uit de ledenadministratie.

RECTIFICATIES PETANQUE 93

• Op pagina 8 stonden onjuiste NPC speeldata seizoen
2018/2019 vermeld. De juiste data zijn:
2018: 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november,
8 december en 22 december
2019: 5 januari, 19 januari, 2 februari, 16 februari, 23 februari,
9 maart, 23 maart, 6 april
• Op pagina 17 bij het interview met nieuw bondsbestuurder
Valentijn van Koppenhagen is een letter weggevallen. Juist
zou zijn geweest: “Ik ben van nature Geen bureaucraat.”

Moeten dan de desbetreffende regels maar worden
veranderd? Dat is wat mij betreft niet vanzelfsprekend. Het
gaat om de zin en noodzaak van gemaakte afspraken en regels.
Bij nadere beschouwing kunnen we tot de conclusie komen
dat sommige daarvan niet (meer) nuttig zijn. Die moeten dan
worden gewijzigd. Zo denk ik dat inderdaad de afspraken over
promotietoernooien aan herziening toe zijn. Maar dat is dan
wel een conclusie die we gezamenlijk moeten trekken, en niet
ieder voor zich. Stel het aan de orde en ga de discussie aan,
maar ga niet de gemaakte afspraken zomaar negeren!
Een van de eerste afspraken die onze verenigingen ooit
maakten, was om een bond op te richten - om competities
en kampioenschappen te organiseren, en allerlei andere
zaken te regelen ter ondersteuning van de verenigingen. De
kosten van de bond worden opgebracht door de gezamenlijke
verenigingen, met een verdeelsleutel op basis van het aantal
leden. In het kader van de ledenraadplegingen over mogelijke
wijziging van de contributiestructuur hoorde ik enkele
verenigingsbestuurders verkondigen dat zij niet al hun leden
opgeven bij de bond. Daarmee besparen zij kosten voor hun
vereniging en de desbetreffende leden. Dat lijkt slim, maar
daarmee wentelen zij ook de kosten af op de andere leden
en andere verenigingen. Niet erg solidair, en feitelijk gewoon
fraude. En deze bestuurders vinden dat dus kennelijk ‘normaal’.
Ik vind dat schokkend.
Als wij het normaal of zelfs vanzelfsprekend gaan vinden om
ons alleen aan afspraken te houden als ons dat goed uitkomt,
dan is er sprake van een verziekte cultuur in onze bond. Dáár
zal dan in ieder geval verandering in moeten komen!

Sjoerd Pieterse
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COMPETITIE

Selecteren,

HOE ORGANISEER JE
DAT?
Petanque is van oudsher, net als bijvoorbeeld golf en tennis een
sport van spelers en veel minder een sport van verenigingen. Spelers
bepalen zelf of ze wel of niet naar ‘de club’ gaan en bij deelname
aan toernooien zoeken zij zelf de partners om samen een equipe te
vormen. In dezelfde traditie ‘beperken’ verenigingen zich tot het
organiseren van wedstrijden en vooral toernooien.

Voor de NJBB geldt in principe hetzelfde.
De NJBB organiseert kampioenschappen
en toernooien waarbij de deelnemende
equipes onafhankelijk van de verenigingen
door de spelers worden gevormd.
Competities zijn een beetje de uitzondering. Ze worden door de NJBB georganiseerd voor (vaste) verenigingsteams of
-equipes.

GEVOEL VAN TEAM- EN COMPETITIESPORT

Sinds de start van de Nationale Petanque
Competitie, is dit traditionele beeld
gekanteld. Deze ‘NPC’ wordt minder
toernooiachtig georganiseerd, waardoor
er sprake is van een ‘echt’ seizoen van
september tot in april met uit- en thuiswedstrijden in een volledige competitie.
Het gevoel van team- en competitiesport wordt bovendien nog versterkt
door de volgende vrijheden:
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• De samenstelling van de equipes
ligt niet op voorhand vast maar kan
afhankelijk van het wedstrijdverloop
per speelronde worden aangepast.
• Teams zijn variabel. Afhankelijk van
het competitieverloop, de tegenstander of selectiebeleid kan een vereniging
iedere wedstrijdspelers vervangen of
laten debuteren.
Als klap op de vuurpijl is het in de NPC
niet toegestaan om met meerdere teams
in één divisie uit te komen. Vooralsnog
geldt dit alleen in de landelijke divisies.
Vooral deze maatregel heeft tot vragen
bij verenigingen geleid. De reden is
echter duidelijk: het is een competitie
voor verenigingen! Niet de spelers doen
mee, maar de verenigingen. Net als bij
andere ‘echte’ teamsporten zoals voetbal, hockey, volleybal, enzovoort spelen
de verenigingen tegen elkaar en zijn de

verenigingen verantwoordelijk voor de
samenstelling van de teams. En daarbij
geldt een duidelijk hiërarchie. Het ‘eerste’
team vertegenwoordigt de vereniging op
het hoogst mogelijke niveau. De teams
daar onder, het ‘tweede’, het ‘derde’ en zo
verder spelen op telkens lagere niveaus.
Doodnormaal in deze sporten en geen
mens die daar problemen mee heeft.
Nieuw echter in de petanquewereld met
de volgende vragen die beantwoord
moeten worden:
• Hoe bepaal je welke spelers uitkomen
in de verschillende teams en wie moet
die keuzes gaan maken?
• Hoe ga je om met teleurgestelde spelers
die het niet eens zijn met de gemaakte
keuzes?
• Wat doe je met spelers van buiten
die in hun eigen vereniging niet zijn
geselecteerd en nu aankloppen voor

Tekst : Jan van Bilzem,
Werkgroep Selectie en Trainingen NPC, PV Gouda

een plaats in een ‘hoog’ spelend NPCteam?
• Hoe ga je om met een groep spelers
die per se samen als team wil blijven
spelen?

COMMISSIE TEAMSPORT

Op dit moment zoeken diverse verenigingen nog naar oplossingen voor dit
‘selectieprobleem’. Sommige concentreren
zich vooral op een zo sterk mogelijk eerste team, anderen laten het (nog) sterk
afhangen van de betrokken spelers. Bij
Petanque Vereniging Gouda is gekozen
voor een organisatorische oplossing. Er
is een nieuwe commissie ‘Teamsport’
gevormd met als taak ‘het organiseren,
stimuleren en coördineren van de teamsport binnen de vereniging’.
Meer concreet leidt dit tot de volgende
activiteiten:
1. Het ontbinden van alle NPC-teams na
afloop van het seizoen.
2. Het tegelijkertijd opstellen van een
voorlopig competitieplan met daarin
het aantal teams voor het volgende
seizoen en de aanwijzing van de bijbehorende teamcoaches.
3. Organiseren van een ‘transferperiode’
waarin spelers zich aanmelden voor
NPC-deelname en de verschillende

coaches een voorlopige teamsamenstelling maken.
4. Selectieberaad (ruim) voor de start van
het nieuwe seizoen, met als output het
definitieve competitieplan.
In het competitieplan worden één
of meerdere teams aangewezen als
‘Selectie-teams’. Deze teams spelen (in
principe) op landelijk niveau en de voor
deze teams aangewezen spelers vormen
samen de ‘Selectie’. Zij trekken samen
op in één trainingsgroep en zijn onderhevig aan strengere eisen met betrekking
tot beschikbaarheid en deelname.
Bij voldoende potentieel is er binnen
de Selectie bovendien plaats voor een
‘Beloftenteam’. Hierin worden (liefst
jeugdige) talentvolle spelers opgevangen
om zich samen met meer ervaren spelers
op niveau te kunnen ontwikkelen.
Voor leden die per se samen in één team
willen spelen zijn er bij PV Gouda ook
nog een beperkt aantal ‘vaste’ teams.
Voor deze teams geldt dat zij niet in een
hogere divisie kunnen spelen dan het
laagst spelende keuze- of selectieteam.
Beoordelen is mensenwerk en daarom
niet geheel vrij van subjectiviteit. Het is
belangrijk dat de keuzes zoveel mogelijk
worden ondersteund door objectieve
criteria. Naast andere gegevens worden

daarom de gegevens op de (digitale)
wedstrijdformulieren van de NPC als leidraad gebruikt.

BEWIJZEN

Hoewel een nieuw competitiereglement
op basis van de bovenstaande uitgangspunten inmiddels is goedgekeurd,
moet de aanpak bij PV Gouda zich nog
bewijzen. Vooralsnog is gekozen voor
een geleidelijke invoering, waarbij
teamcoaches meespelend teamlid kunnen zijn. Het ‘opheffen’ van de teams
voor het nieuwe seizoen heeft echter
inmiddels zijn beslag gekregen. Dit geeft
‘lucht’ in de samenstelling van teams en
maakt het voor succesvolle en talentvolle spelers mogelijk om versneld op
te klimmen naar sterkere teams. Voor
terugvallende spelers natuurlijk minder
aangenaam, maar liever uitblinken in
een lager spelend team dan de zwakke
schakel zijn in een hoger spelend team.

Dit artikel is een samenvatting van een veel uitgebreider rapport dat naar aanleiding van de
NPC-uitdagingen is opgesteld. Geïnteresseerden
kunnen voor meer informatie contact opnemen
met PV Gouda, info@goudapetanque.nl.
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COMPETITIE

Tekst: bondsbureau/ Beeld: Les Cailloux

KAMPIOENEN NPC,
gefeliciteerd!
Tijdens de voorlaatste
speelronde van NPC-seizoen
2017/2018 viel de beslissing:
het eerste team van Les Cailloux
uit Zeist sleept de kampioenstitel in de wacht. Op zaterdag
24 maart sloot het team uit Zeist
de speeldag met winst af in
Apeldoorn bij ‘t Zwijntje.

De nummer twee, ’t Dupke uit SintMichielsgestel (kampioen van vorig
jaar), kon het verschil van 3 punten niet
meer inlopen. ’t Dupke eindigt op de
tweede plaats en ’t Zwijntje als derde.
Les Cailloux plaatst zich hiermee voor
de voorrondes van de EuroCup die
tijdens het laatste weekend van juli
gespeeld worden, voor Les Cailloux
in Monaco. De finales van de Eurocup
worden gehouden van 29 november tot
en met 1 december in Bans (Frankrijk).

“Super om dit met het team te doen. Het is zo’n
mooi, hecht team dat is echt genieten”, - Khalid Elyazidi.
8

Les Cailloux 1, kampioen NPC seizoen 2017/2018.
V.l.n.r.: Noel Kempeneers, Khalid Elyazidi, Marty
van Nunen, Elke van der Linden, Mohammadi
Jadoun (onder met beker), Erik Telkamp, Marco
Zeitzen, Sanne van Ieperen en Guido Starrenburg
(coach).

NPC SEIZOEN 2018/2019

De conceptindeling voor seizoen
2018/2019 is te vinden op de website
www.NLpetanque.nl.
Op 8 juli sluit de reactietermijn op de
conceptindeling. Eind augustus wordt
de definitieve indeling gepubliceerd op
de website. Op zaterdag 29 september
start het nieuwe seizoen.
We wensen alle spelers nu alvast een
prachtig NPC seizoen 2018/2019.
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ALLE NPC-KAMPIOENEN
OP EEN RIJTJE

A

POULE

KAMPIOEN

1001

CdP Les Cailloux 1

2001

Sporting Badhoevedorp 1

2002

Amicale Boule d'Argent 1

3001

PV Wij Liggen 1

3002

Boulamis 1

3003

JBV Nederlek 1

3004

De Boel de Boule 1

4002

JBC Plop 2

4003

Gemert de Boules 1

vragen.

4004

Va Tout 2

Heb je een vraag over spelregels, de organi-

4005

Jeu de Boules Hillegom 1

4006

JBC Nieuwerkerk 1

4007

Les Mille Iles 2

4008

Les Taxateurs 2

antwoord voor je.

5001

'n Boel Plezier 1

E-mail je vraag naar redactie@njbb.nl en wie

5002

Le Biberon 1

5003

't Lover 5

5004

't Lover 6

5005

JBC Venray'80 1

5006

JBC Lingewaard 1

5007

Jdb Dongen 2

5008

Allez Tirer Maassluis 1

gewisseld met een andere speler?”

5009

JBC Nieuwerkerk 2

- Tom van der voort, 25 jaar, Petangeske

5010

Petanque Club Ca Roule 2

5011

PC Doetinchem 2

5012

Boulamis 2

5013

Amicale de Pétanque 1

6001

't Zwijntje 3

6002

PV Le Château 4

6003

Boules de Boeuf 5

6004

Cloeck en Moedigh 6

6005

Amitié Best 3

6006

JdB vereniging OSB 1

6007

Waddinxveen JdB 1

6008

De Spaanse Ruiter 3

6009

De Gouden Gooi 1

6010

PVN 3

6011

PVN 4

6012

De Nijeboulers 4

6013

Kampong 2

Monsjeu de Boules is een échte petanquekenner. Hij weet antwoord op al je petanque

satie van de sport of iets over petanque in het
algemeen? Monsjeu de Boules heeft altijd een

weet staat jouw vraag de volgende keer hier.

“Wat kan ik doen als ik na thuiskomst van een
toernooi constateer dat ik een boule heb om-

Wat je het beste kunt doen is contact opnemen met het
bondsbureau middels info@njbb.nl of 030 - 20 20 145.
Zij plaatsen dan een oproep op de Facebookpagina van
NLpetanque. Mochten de boules niet snel bovenwater
komen wordt er een oproep geplaatst in de eerstvolgende
NLpetanque nieuwsbrief.

Monsjeu de Boules is een sportpromotieconcept van de NJBB. Monsjeu de
Boules is in te huren door bedrijven voor jeu de boules clinics. Topspelers
van Nederland geven tips en tricks in een sfeervol aangeklede setting
op gewenste locatie. Neem contact op met het bondsbureau voor meer
informatie via info@njbb.nl.
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TOERNOOIEN

In gesprek op een zonnige woensdagochtend met de gastredactie van
CdP Heerlen. Valentino Peeters zit al
klaar als we aankomen. Wel ‘even snel
tussendoor’, want Valentino heeft eindexamens. Tussen geschiedenis en Engels
in praten we onder andere over
het NK Doubletten 2018, zijn
dromen en meer.

NK DOUBLETTEN 2018

Valentino Peeters behaalde samen met
Jasper Keulaarts de zilveren plak op
het NK Doubletten voor de junioren.
Hij speelt niet vaak met Jasper een NK.
“Normaal speel ik met Niels Saurel, maar
die heeft ook examens en de keuze gemaakt dit NK over te slaan.” Op hun club,
CdP Heerlen, speelt Valentino wel vaker
met Jasper wat tot dit resultaat heeft
geleid.
Valentino is een hele gedreven speler,
dat is meteen duidelijk. Hij wil zichzelf
verbeteren, uitdagingen aangaan en met
de opzet van het NK Doubletten lukte
dat niet helemaal. In totaal deden er
zes teams mee bij de junioren. Er was
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gekozen voor de opzet halve competitie
zonder finale waardoor er minder uitdaging was. “Ik heb 1 keer tegen de andere
teams gespeeld. Dat zijn gewoon mijn
vrienden.” Hij ziet het wel zitten om geen
apart NK voor de jeugd te organiseren,
maar met de mannen en vrouwen meespelen. “Dat is pas een uitdaging en je
spel wordt er beter van.”
Het liefst leest Valentino een puntsgewijs
verslag van een NK. Hierbij de highlights
van het NK Doubletten:
• Er is veel in de regen gespeeld. Door
de regen speelde het grind anders.
• Bij de jeugd waren er drie teams die
vier wedstrijden hadden gewonnen.

Het was nek aan nek voor de kampioenen.
• Het was bijzonder dat Kees Koogje
(ABA) en Noel Kempeneers (Les Cailloux) alsnog verloren met een 12-5
voorsprong van Joey van Doorn en Ali
Doualeh (beide ’t Dupke).
• Geheel nieuw podium bij de dames:
Ricky Baas en Lenie Visser, die voor
het eerst meededen met een NK, wonnen de finale.

HOOGTEPUNT

Valentino hoeft niet lang na te denken. “De
Masters van 2016 in Frankrijk is mijn hoogtepunt. Daar waren Niels Saurel, Wessel
Geertse en ik voor uitgenodigd. Ik heb

Tekst en beeld: bondsbureau

Paspoort
Naam:

Valentino Peeters

Leeftijd:

17 jaar

Vereniging: CdP Heerlen
Het begin: Begon met petanque op z’n 11e, dankzij zijn vader
Andere sporten: Mountainbiken en fitness, om zijn

uithoudingsvermogen voor petanque te verbeteren
Prestaties: Zit in de jeugdselectie
Goud:

NK Precisieschieten en NK Tripletten (allebei 2016)

Zilver:

Heel vaak, in zijn eigen woorden “te vaak”

Held:

Geen specifiek voorbeeld, vroeger was dit Richard Zuidland

Jeugdspeler

VALENTINO
PEETERS
grootse spelers gezien en tips gekregen. Ik
heb daar heel veel van geleerd.”
Valentino heeft veel ideeën. Allemaal om
de uitdaging in petanque te vergroten.
Het liefst speelt hij tegen sterkere spelers
om zijn eigen spel te verbeteren. Hij neemt
graag deel aan toernooien waar teams uit
andere landen deelnemen.

DE TOEKOMST

Valentino zou graag een EK spelen, bijvoorbeeld het EK in Spanje. Als hij zelf
zeggenschap over de uitzending had wist
hij het natuurlijk wel, maar het is nu nog
afwachten.

“Ik zou ook graag in de toekomst naar EK’s/
WK’s voor de mannen gaan. Ik kan veel
leren van de senioren en mij daarbij ontwikkelen om door te groeien.”
“Ik doe graag mee aan de NK’s, ondanks
dat het voor ons uit Heerlen een hele opgave is. Vooral als het NK op twee dagen
wordt gespeeld. Nederlands kampioen
worden is toch een hele eer.” Tête-à-tête en
tripletten vindt hij het leukst om te spelen.
“Tête-à-tête is leuk, want dan ben je alleen
en van niemand afhankelijk. Tripletten is
echt met een team en op elkaar afstemmen. Elkaar opvangen en mentaal met
elkaar de wedstrijden winnen.”

En dan moet hij door naar zijn examen
Engels. Op de valreep laat hij nog even
weten dat hij het jammer vindt dat er zo
weinig jeugdspelers zijn. Petanque is zeker
niet alleen een sport voor ‘oudjes’.
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REGIONAAL NIEUWS

Nieuws

UIT DE DISTRICTEN
District Noord
DOUBLETTENKAMPIOEN

De equipe Mark Norder en Loc van Le (leden van de vereniging
Boulegoed te Harlingen) heeft het doublettenkampioenschap
van het District Noord gewonnen. Dit duo pakte verleden jaar
ook al de titel in het cluster west toen het kampioenschap
nog gesplitst werd gespeeld in cluster west en cluster oost. De
equipe Cees Minnema (Le Biberon) en Wouter Hoekstra (De
But ‘84) verloor nipt de finale. Er namen dertig equipes deel aan
dit kampioenschap dat werd gespeeld bij de vereniging SVP te
Drachten.

Mark Norder en Loc van Le, doublettenkampioenen District Noord.

MINI/MAXI-TOERNOOI

Het jaarlijkse Mini/Maxi-toernooi van de vereniging ‘n Boel
plezier in Assen is ook dit jaar een groot succes geworden. Het
toernooi is een evenement voor doubletten, bestaande uit
een jeugdspeler en een volwassene (vader, moeder, opa, oma
of een kennis); één in het bezit van en één zonder licentie. Dit
jaar namen 46 equipes deel, waaronder de bekende vloggers
Enzo en Milan Knol. De meeste equipes kwamen uit de drie
noordelijke provincies, maar ook uit Haarlem en Gouda waren
er equipes. De deelname was gratis en aan het einde van de
dag ging niemand met lege handen naar huis (paaseitjes en
medailles voor de jeugd, paasstol voor de senioren).
De equipes werden in twee poules ingedeeld; na drie
voorronden speelden de poulewinnaars de finale. Die ging
tussen Ricardo Chiriatti en Luna van Linde tegen Dick Askes en
Luc Vierhoven die het toernooi al vijfmaal hadden gewonnen.
In een spannende finale dreigde laatstgenoemde tweetal voor
het eerst het onderspit te delven, maar bij de stand 3-9 keerde
het tij. Met 13-10 pakten zij toch weer de titel; voor Luc extra
bijzonder, omdat hij voor het laatst als ‘mini’ mocht deelnemen.
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De finalisten van het Mini/Maxi-toernooi in Assen.

VACATURES

Het districtsteam kampt nog steeds met twee vacatures:
de portefeuille verenigingsondersteuning en de functie
districtscoördinator. De huidige districtscoördinator vervult
deze functie op ad interim-basis, daarom is deze functie feitelijk
ook vacant. Wie informatie wil ontvangen of zich geroepen
voelt om één van deze beide functies te bekleden of wie een
persoon kent die zou kunnen worden benaderd, wordt verzocht
een e-mail te sturen naar: noord@njbb.nl.

Tekst en beeld: de districtsteams

Eerste speeldag ZACO bij PV Gelre

District Oost
CAPTAINSCUP 2018

Vrijdagavond 9 februari werd de Captainscup 2018 District
Oost gespeeld. Een hartelijk ontvangst van PC Doetinchem.
Bestuursleden van diverse verenigingen speelden met hun
partner twee partijen. Dit jaar werd Karro Deux eerste.

KALENDER DISTRICT OOST

Voor iedere vereniging is een kalender gemaakt met alle data
en activiteiten binnen District Oost. Die kalender is als attentie
uitgereikt aan de spelers van de wintercompetitie.

Start ZC bij Karro deux

ZOMERAVONDCLUBONTMOETING (ZACO)

De eerste speeldag werd gespeeld bij PV Gelre, Karro Deux
en de Toss. Op de eerste dag waren er maar liefst 100
deelnemers! Uit Cluster 1 bij PV Gelre waren alle verenigingen
vertegenwoordigd. Een goed resultaat.

ZOMERCOMPETITIE (ZC)

Zondag 6 mei ging ook de Zomercompetitie van start. Dit keer
bij Karro Deux in Deventer. De ontvangst was zeer hartelijk. 45
teams verdeeld over drie klassen gingen de strijd met elkaar
aan op een gezellige en sportieve wijze.
Lees meer op onze website: www.njbb.nl/oost.

District Noordwest
COMPETITIES

Afgelopen winter is een doubletten plaatsings competitie
gehouden voor de WCD 2018, welke in oktober van start
gaat. Hieraan deden 54 teams mee. Deze competitie is in een
piramide vorm met een hoofdklasse van 10 teams, 2 eerste
klassen van elk 10teams en een tweede klasse.
Voor de WCT 2018, gehouden in het eerste kwartaal, was
begin 2017 al een plaatsing gespeeld. Dit was in 2018 al een
volwaardige competitie met 16 teams in de hoofdklasse,
32 teams verdeeld over 2 eerste klassen en 24 teams in de
tweede klassen. De winnaar van de hoofdklasse en kampioen
2018 werd het team van Les Mille Îles uit Zuid-Scharwoude
(gemeente Langedijk).
De zomercompetities zijn net afgelopen. Het team van Nova
Boules uit Wormer werd kampioen van de hoofdklasse ZCT.
Het team van Boule Lef uit Volendam werd kampioen in de
hoofdklasse ZCD.

Op 15 april werd bij de vereniging Atlantic Boules in Koog aan
de Zaan het nieuwe terrein en clubhuis in gebruik genomen.
Wethouder Jeroen Olthof wierp een paar goede geplaatste
boules ter officiële opening.
Bij deze gelegenheid kreeg de verraste Jan Schurink de bronzen
bondsspeld door de districtscoördinator opgespeld. Hij heeft
20 jaar de voorzittershamer gehanteerd.

BRONZEN SPELDEN

De nieuwe districtscoördinator bezocht 19 februari de
ledenvergadering van Elza-Boules in Beverwijk om twee
bronzen bondsspelden uit te reiken. Mevrouw Ineke LugasWezepoel en Kees Kaandorp kregen de welverdiende speld
voor het vervullen van bestuurlijke functies en verrichten van
andere werkzaamheden voor hun vereniging ruim 20 jaar lang.

Jan Schurink (Atlantic Boules) ontvangt bronzen bondsspeld
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Boulehal van L’Esprit

District West
L’ESPRIT

De felicitaties aan l’Esprit voor het realiseren van een hal op
een gedeelte van het speelterrein. De hal werd op 2 november
feestelijk geopend, in aanwezigheid van de wethouder en
een vertegenwoordiger van het districtsteam. De hal is in het
winterseizoen van de NPC al gebruikt. Laten we hopen dat
het realiseren van de hal een opwaarts effect heeft op het
ledenaantal en het enthousiasme van de bestaande leden; het
voelt vast fijn in eigen hal te kunnen spelen in plaats van in de
winter steeds te moeten uitwijken naar accommodaties van
buurverenigingen.

ZOETERMEER

De felicitaties ook aan Zoetermeer wegens het 40-jarige
bestaan op 6 maart. Dat is intern gevierd, vanwege de
aanstaande verbouwing van de hal is dit feit nog niet extern
gevierd. We hopen dat de verbouwing doorgaat, wetende dat
de gemeente ook andere plannen in overweging heeft voor
het terrein waar de vereniging nu zit. Er zit dus nog een feest
aan te komen.

WSC

De winterseniorencyclus was weer een succes; we zien ook
verenigingen van buiten de voormalige afdeling 10 meedoen,
en dat is een goede zaak.
De einduitslag luidt: 1e D.G.W. 1, 2e Grand Cru’82 3, en 3e
A.B.A. 1. Winnaar van de WSC is echter iedere deelnemer.

ZCT, ZAMI EN ADC

Op dit moment draaien drie districtscompetities
tegelijkertijd, de Zomercompetitie tripletten (56 equipes),
de Zaterdagmiddagcompetitie (47 viertallen) en de
Avonddoublettecompetitie (47 doubletten). Ook hier zien
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Zaterdag 3 maart, 40-jarig jubileum Jeu de Boulesclub Zoetermeer. Oud
voorzitter Joke Putting, overhandigt het jubileumnummer, aan de huidige
voorzitter, Annemiek de Vos. Het jubileumnummer “Mijn JBC Zoetermeer” is
online te zien www.jbczoetermeer.nl. Ook op de foto: Oudste en jongste lid
van JdB Zoetermeer.

we deelname van buiten de afdelingen 11 (ZaMi) en 10
(ADC), terwijl de ZCT nieuw is opgezet (als combinatie van
competities uit de afdelingen 09 en 10). Ze lijken in de
behoefte te voorzien.

KALENDER

Het was moeilijk, een toernooikalender samenstellen van
toernooien van 37 verenigingen en enkele districtscompetities,
maar het lukt nog steeds, met dank aan Louis van der Horst
en verenigingen die bereid zijn als dat nodig is met haar
toernooien te schuiven.
Op 30 juni organiseeert het district het jaarlijkse
besturentoernooi.

OPLEIDINGEN

In district West is een opleiding RSR gestart, waarvoor veel
belangstelling bestaat en in het derde kwartaal een voor RWL,
die ook in een behoefte voorziet. Het is de bedoeling dat er
ook een cursus BIP komt.

DISTRICTSTEAM

In het districtsteam is Joop Pols nieuw, in zijn rol als
verenigingsondersteuner.

Tekst en beeld: de districtsteams

District Midden
LANDSKAMPIOEN

De vereniging Les Cailloux te Zeist is na een onderbreking van
twee jaar weer landskampioen verenigingen geworden (nu
Nationale Petanque Competitie; daarvoor Nationaal Kampioenschap Verenigingen). Les Cailloux speelt eind juli in Monaco
in de voorronden van de EuroCup tegen de kampioen van dit
land en die van Bulgarije, Denemarken, Estland, Hongarije
en Noorwegen. Dan moet blijken of de vereniging uit Zeist
kan doorstoten naar de finaleronde van de EuroCup die eind
november wordt gespeeld in Bans (Frankrijk).

GROOTS TOERNOOI

Een aantal leden van verschillende verenigingen en leden van
het districtsteam verkennen de haalbaarheid van een groots
opgezet toernooi medio 2019. Het zou moeten gaan om een
landelijk toernooi met nationale en internationale deelname
met daarnaast een toernooi voor recreanten. De elementen
voor dit toernooi zijn: entourage, ambiance, sfeer, uitstraling
en allure. Als ideale locatie wordt gedacht aan een aantrekkelijke en openbaar gelegen plek: een fraai marktplein of een
buitenplaats met ruime grindpaden ergens in het district.
De wens is dat er ook speciale randevenementen zijn om
extra deelnemers en publiek aan te trekken. De komende tijd
staat in het teken van de uitwerking van aandachtspunten,
de vervaardiging van een sponsorplan en contact leggen met
instanties, organisaties en personen die een bijdrage aan het
evenement kunnen leveren.

VACATURES

Het lid van het districtsteam Lex van Rootselaar (portefeuille:
verenigingsondersteuning) is verhuisd naar het noorden des
lands. Daardoor bestaat voor deze functie nu een vacature
in het districtsteam. Er bestaat in het districtsteam ook nog
steeds een vacature voor de portefeuille sportpromotie. Wie
informatie wil ontvangen of zich geroepen voelt om één van
deze beide functies te bekleden of wie een persoon kent die
zou kunnen worden benaderd, wordt verzocht een e-mail te
sturen naar: midden@njbb.nl.

Essa Agzoul (rechts) en Erik Telkamp

DOUBLETTEKAMPIOEN

De equipe Essa Agzoul en Erik Telkamp van de vereniging Les
Cailloux te Zeist is winnaar geworden van de Winter Doubletten Competitie 2017-2018. Ook vorig jaar waren zij winnaar,
evenals dertien keer daarvoor toen deze competitie nog door
de toenmalige Afdeling 6 werd georganiseerd.

BONDSSPELD

Frans Tieleman (lid van vereniging Cercle de Pétanque te
IJsselstein) is onderscheiden met de bronzen speld van de
NJBB. Hij maakt sinds 2001 deel uit van het clubbestuur,
waarin hij het secretariaat en de wedstrijdzaken beheert.
Daarnaast verricht hij talloze klusjes op velerlei terrein voor
de club. Frans Tieleman treedt ook veelvuldig op als scheidsrechter en wedstrijdleider. De bondsspeld werd hem tijdens
de viering van het veertigjarig bestaansjubileum van Cercle
de Pétanque namens de Nederlandse Jeu de Boules Bond
opgespeld door districtscoördinator Guillaume Spiering.

Frans Tieleman ontvangt bronzen speld. Fotograaf: Jan-Willem Nota
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PETANQUEKOPPELS

Tekst en beeld: bondsbureau

DE KRACHT
VAN verschil
Deze keer een behoorlijk vers petanquekoppel: Margriet Weber en Huub
Bergmans. Ze hebben sinds een jaar
een relatie.

Margriet Weber en Huub Bergmans

We hebben een gesprek met Margriet, secretaris bij
La Ferme Boel (Son en Breugel) en Huub, voorzitter van Le
Biberon in Maarheze met een W-licentie bij PC Dommels
Boeleke en een C-licentie bij La ferme boel.

MARGRIET EN PETANQUE

Margriet kwam in aanraking met petanque via haar inmiddels
overleden echtgenoot. Hij was lid van La Ferme Boel.
Margriet vond petanque lange tijd een ‘ouwelullen sport’.
Een boulevakantie in Frankrijk bracht haar tot inzicht. Bij
thuiskomst ging ze mee naar La Ferme Boel. Zoals bij vele
petanqueverenigingen werd ze zeer warm ontvangen. Toen
haar man twee jaar geleden overleed, heeft de club haar ook
geweldig opgevangen. “Het draait om zo veel meer dan spelen
alleen.”
Stoppen met boulen deed ze niet. Ze speelde vele toernooien.
Op die dagen kwam ze Huub steeds vaker tegen. “Dat was
altijd gezellig. Hij was een goede steun, maar niks meer.”

HUUB EN PETANQUE

Huub is in aanraking gekomen met boulen door een
bedrijfsuitje. Een collega van hem was fervent bouler en
sleepte de hele afdeling mee naar ‘Amitié Best’. Huub was
meteen enthousiast. De basisbeginselen leerde hij op een
veldje bij het bejaardentehuis in zijn woonplaats Maarheze.
Samen met vriend Leon Schoenmakers waren ze al snel een
niet te verslagen koppel. Huub wilde meer wedstrijden spelen
en heeft daarom een licentie aangeschaft bij ‘t Lover. Hij heeft
hier vier jaar gespeeld en sindsdien speelt hij bij PC Dommels
Boeleke.
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HUUB EN MARGRIET

Huub en Margriet kennen elkaar al enkele jaren van het
boulen. Op toernooien bleven ze elkaar tegenkomen,
spraken elkaar vaker, wisselden telefoonnummers uit, Huub
bood aan om voor Margriet te koken (een perfect voorstel,
want Margriet houdt absoluut niet van koken) en de rest is
geschiedenis.
Samen spelen ze het NK Mix. Margriet heeft inmiddels al heel
veel geleerd van Huub. “Ze heeft één manko: ze kan geen
terrein lezen,” Zegt Huub. “Één maar? Dan valt het nog mee,”
zegt Margriet er lachend achteraan. Verschil is er wel. Huub
is een strebertje en neemt de sport zeer serieus. Margriet
vindt de sfeer en de sociale kant van de sport belangrijk. Ze
accepteren het van elkaar. Margriet is de pointeur, of om in
haar woorden te spreken: “balletje, butje, is mijn enige taak,”
en Huub schiet de ballen weg.

KRACHT VAN DE VERSCHILLEN

Ook de wensen voor de toekomst zijn verschillend. Huub
hoopt op nog veel goede sportresultaten en Margriet hoopt
op meer leden voor haar cluppie en een bredere draagkracht
voor de sport. La Ferme Boel heeft prachtige buitenbanen bij
een boerderij in Son en Breugel. Helaas heeft de vereniging
weinig financiële inkomsten en is het lastig om jeugdspelers
vast te houden. De bekende onderwerpen waar veel
verenigingen mee te maken hebben.
Als petanquekoppel een mooi voorbeeld van hoe verschil niet
hoeft te leiden naar irritatie, maar kan leiden naar een sterk
team.

TECHNIEK & TACTIEK

Door: Joop Pols

Concentratie

In dit drieluik hebben we het eerder gehad over doelstellingen en aandacht.
Het laatste onderwerp is concentratie: Aandacht + doelstellingen = concentratie

Concentratie is de mate waarin de aandacht gericht blijft op de
taak zonder afgeleid te worden door iets of iemand anders. Het
gaat om het functioneel richten van je aandacht.
Er zijn de laatste tijd heel wat spelers die vinden dat zij voor
de gezelligheid spelen. Ze laten dit vooral weten als ze net
een partij flink hebben verloren: “Maar wij spelen voor de
gezelligheid”!

VOORWAARDEN

DOELSTELLING

Een kenmerk van een goed concentratievermogen is dat je in
staat bent afleidingen naar de achtergrond te verplaatsen. Jij
kunt bepalen welke informatie voor jou het meest van belang is
en je bepaalt daarmee je eigen ervaring. Een voorbeeld: Je hebt
voor een partij het doel gesteld dat je tegen deze tegenstander
vooral veel en secuur gaat plaatsen om zo de overwinning
binnen te halen. Het terrein is echt jouw ding en je weet dat je
tegenstander minder goed plaatst en meer zal gaan schieten.
Je blijft tegen je zelf zeggen: plaatsen. Je wint de eerste vijf
mênes en het staat inmiddels 5 – 0. Je tegenstander is boos
hij schopt in het zand en gaat vervolgens de clown uithangen,
grapjes maken en tegen je praten. Het is duidelijk dat hij je uit
je concentratie wil halen. Als jij nu tegen jezelf blijft zeggen:
PLAATSEN, blijf je de afleiding de baas.

Gezelligheid is een wat vreemde doelstelling in sport. Immers,
bij gezelligheid hoort vooral veel met elkaar praten en lachen
tijdens een partij. En…zie dan je aandacht maar eens bij de
partij te houden. Dat gaat natuurlijk niet lukken.
Het is cruciaal dat je als speler weet wat je wilt bereiken (doel)
en leert je aandacht te richten op de aspecten die van belang
zijn en daar controle over ervaart.

“Maar wij spelen voor de gezelligheid”
Het is zaak altijd voor jezelf aan te geven waarop je je aandacht
richt! Regelmatig komt het voor dat spelers geconcentreerd
bezig zijn. Ze hebben hun aandacht bij het spel maar het
resultaat blijft uit. Dan is het handig je aandacht te verleggen
naar een ander aspect van het spel. Bijvoorbeeld: door te
veranderen van techniek of door tactisch anders te gaan spelen.

AANDACHT VERLEGGEN

Het verschil tussen een ervaren en een onervaren bouler op het
gebied van concentratie, is vaak niet dat de ervaren bouler zich
beter concentreert. Het verschil is dat de ervaren bouler zijn
aandacht vaker op de juiste aspecten richt dan de onervaren
bouler: Aandacht verleggen is problemen oplossen. Geef altijd
voor jezelf duidelijk aan waarop je je wilt concentreren.
Het heeft weinig zin om tegen jezelf te roepen: “Kom op,
concentreer je nu eens”. Het gaat erom dat je de voorwaarden
creëert die uiteindelijk tot concentratie leiden.

Niet alle voorwaarden voor concentratie zijn voor iedereen
hetzelfde. Wat zijn jouw voorwaarden voor een goede
concentratie? Om daar achter te komen zou je terug moeten
denken aan de beste partij van je leven! Wat deed je toen
anders?

AFLEIDING VERPLAATSEN

“Kom op, concentreer je nu eens”
Als je geconcentreerd bent, ben je altijd in het hier en nu, je
oordeelt niet en je denkt niet aan de toekomst (wat als ik deze
partij verlies) en niet aan het verleden (ik gooide net een te lage
bal en denk dat dit weer zal gebeuren). Je richt je op het spel en
niet op je gevoelens en gedachten.
Concentratie wil zeggen dat het betrekking heeft op het
kennen, waarnemen en overdenken van het spel.
Lees het hele drieluik nog eens door en neem de tips ter harte
en je zult beloont worden met een veel beter spel. Het werkt!
Echt!
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ORGANISATORISCH NIEUWS

Op 25 mei 2018 was het zover. Na maanden
van voorbereidingen binnen de sportbonden
en verenigingen is de nieuwe privacywetgeving
ingegaan, oftewel de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Bij een aantal
verenigingen is, net als bij tal van andere
organisaties, nog niet alles op orde op het vlak
van de bescherming van persoonsgegevens van
leden. Het is van belang dat verenigingen blijven
werken aan het voldoen aan de nieuwe privacyregels. Bij controle moeten zij kunnen aantonen
dat er actie wordt ondernomen om de persoonsgegevens op een correcte en volledige manier te
beschermen.
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DE NIEUWE
REGELS
RONDOM
privacy

Tekst: bondsbureau/ beeld: Bas Niemans

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Elk individu heeft er recht op dat zijn/haar persoonlijke
informatie niet zomaar wordt gebruikt door bedrijven of
organisaties waarbij hij/zij is aangesloten. Om te bepalen of
de nieuwe privacywetgeving van toepassing is, is het belangrijk na te gaan of er sprake is van persoonsgegevens in de zin
van de AVG. Elke sportvereniging is wettelijk verplicht tot het
beschermen van de persoonsgegevens van de leden, vrijwilligers en alle overige personen van wie de persoonsgegevens
worden verwerkt door de vereniging.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over levende en identificeerbare personen. Hierbij maakt het niet uit of deze gegevens
‘privé’, publiek bekend, oud of nieuw, relevant of onbelangrijk
zijn. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan iemands voor- en
achternaam, adres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, licentienummer en e-mailadres. Ook een herkenbare afbeelding in
een foto of video is een persoonsgegeven.

WANNEER ZIJN HET PERSOONSGEGEVENS?

Het advies is om alle gegevens waarvan wordt vermoed dat
die herleidbaar zijn tot een persoon te behandelen alsof het
persoonsgegevens zijn. Ook informatie op een deelnemerslijst
of wedstrijduitslag die gekoppeld is aan een lidnummer (in
plaats van aan een naam) betreft persoonsgegevens, één en
ander kan namelijk eenvoudig leiden tot een achternaam.

VERWERKINGEN DOOR SPORTVERENIGINGEN

Verenigingen moeten rekening houden met de AVG als er
sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Verwerkingen
die worden gedaan door sportverenigingen zijn bijvoorbeeld
het doorsturen van persoonsgegevens naar de NJBB, het
versturen van nieuwsbrieven aan de leden of het publiceren
van foto’s en video’s van wedstrijden op de verenigingswebsite
of sociale media.
Persoonsgegevens verzamel je voor een bepaald doel. Het
verwerken van specifieke persoonsgegevens is volgens de AVG
alleen toegestaan voor het specifieke bepaalde doel. Daarnaast mag dit alleen op basis van één van de grondslagen die
in de AVG worden genoemd. Voor sportverenigingen zullen
‘toestemming van de leden’, ‘uitvoering van een (lidmaatschaps)overeenkomst’ en ‘gerechtvaardigde belangen’ de
meest voorkomende grondslagen zijn. Bij elke verwerking
moet kunnen worden aangegeven wat de grondslag is, waarom
mogen wij als sportvereniging deze specifieke persoonsgegevens verwerken?
Ook (het bondsbureau van) de NJBB verwerkt de persoonsgegevens van de leden van de sportverenigingen. Deze
gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij het versturen van
het bondsblad dat u momenteel leest, het leveren van de
licentiepassen en de controle van inschrijvingen van toernooien en kampioenschappen. Omdat zowel de sportverenigingen
als de NJBB verwerkingsverantwoordelijke zijn, dient er geen
verwerkersovereenkomst te worden gesloten tussen beiden.
Een uitgebreidere toelichting op dit punt is te vinden op
www.njbb.nl.

EEN PAAR VOORBEELDEN

Er zijn enorm veel vormen van verwerkingen door verenigingen te bedenken. Hieronder enkele voorbeelden.
Voor alle verwerkingen geldt overigens dat er uitdrukkelijke
toestemming van ouders of voogd nodig is als het gaat om
persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar.

HET PUBLICEREN VAN FOTO’S EN VIDEO’S

Voor het maken én publiceren van een foto of video moet
de sportvereniging toestemming hebben van de personen
die herkenbaar in beeld zijn óf een gerechtvaardigd belang
hebben. Wedstrijdverslaglegging kan gemotiveerd onder het
gerechtvaardigd belang vallen. Dit betekent dat foto’s en video’s van wedstrijden in principe gepubliceerd mogen worden,
ook als daarbij toeschouwers herkenbaar in beeld komen.
Hierbij moet wel een zorgvuldige belangenafweging worden
gemaakt tussen de belangen van de vereniging én die van de
betrokkenen. Beschrijf deze belangenafweging duidelijk en leg
dit goed vast.
Bij foto’s en video’s van bijvoorbeeld een feestavond of een
BBQ is toestemming nodig om te mogen publiceren. Dit geldt
ook voor beeldmateriaal dat alleen wordt gepubliceerd in een
besloten groep (bijvoorbeeld op sociale media).

HET OPNEMEN VAN (PERSOONSGEGEVENS VAN DE) LEDEN IN ONLINE
LEDENBEHEERSYSTEEM
Een dergelijk ledenbeheersysteem wordt gehost door een
ICT-dienstverlener. Deze hosting gebeurt ten behoeve van de
vereniging. Hierdoor is de dienstverlener een verwerker en de
vereniging de verwerkingsverantwoordelijke. Hierdoor is de
vereniging verplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten met de dienstverlener. In veel gevallen zal een dergelijke
dienstverlener zelf een verwerkersovereenkomst aanbieden.

HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS VAN (OUD-)LEDEN

Persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt, niet
langer. In bepaalde gevallen, geldt er een wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld 7 jaar in het geval van de financiële
verantwoording). Als het gaat om persoonsgegevens van
oud-leden, vraag dan specifiek toestemming om deze te
mogen bewaren. De toestemming kan bijvoorbeeld worden
gevraagd op het afmeldingsformulier.

MEER INFORMATIE?

Kijk op: www.njbb.nl of www.sport.nl/voorclubs.
Deze laatste website is een resultaat van een samenwerking
tussen enkele sportbonden en NOC*NSF.
Of neem contact op met het bondsbureau over dit onderwerp
via privacy@njbb.nl.
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“WIJ WILLEN
MEER

scheidsrechters!

START OPLEIDING RWL EN BIP

“

Dit is een veel gehoorde uitspraak. Om scheidsrechters op te leiden zijn er ook opleiders nodig.
Op dit moment bestaat de NJBB Academie uit de
opleidingen tot Regionaal Scheidsrechter (RSR),
Regionaal Wedstrijdleider (RWL) en Basis Instructeur Petanque (BIP). Een update:

ZONDER OPLEIDERS GEEN OPLEIDINGEN!

In de vorige Petanque was te lezen dat er een voorlopige
planning in de maak was voor alle opleidingen. De afgelopen
maanden is gewerkt om deze planning voor de komende tijd
zoveel mogelijk in te vullen. In de eerder gepubliceerde planning is per kwartaal aangegeven waar de opleidingen zullen
worden georganiseerd. In de praktijk is echter gebleken dat
de planning op dit moment nog niet haalbaar is. Dat heeft te
maken met de kleine groep opleiders die beschikbaar is.

OPROEP!

Wil jij als kerninstructeur, leercoach of PvB-beoordelaar
helpen bij het geven van (meer) opleidingen in het land?
Geef dit dan aan bij het bondsbureau via info@njbb.nl.
Ondanks het feit dat de opleidingen niet worden gegeven
op de geplande momenten, zal wel de volgorde worden
gehanteerd die is aangegeven in de planning. Deze volgorde
is bepaald aan de hand van de interesse die in het verleden
is getoond in de verschillende opleidingen. Hierbij blijft het
streven om de komende twee jaar minstens één opleiding
per kwartaal te laten starten. De planning staat op de website
www.njbb.nl onder het kopje ‘Over de academie’.
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Voor de opleidingen tot RWL en BIP geldt dat de eerste reguliere opleidingen nog moeten plaatsvinden. De bedoeling is om
deze opleidingen kort na de komende zomer te laten starten.
Beide opleidingen zullen starten in district Noord aangezien
er vanuit dit district in het verleden de meeste interesse is
getoond. De geïnteresseerden uit district Noord zullen tijdig
worden benaderd zodat zij zich goed kunnen voorbereiden.
Voor de opleiding tot BIP wordt overigens gekeken naar de
mogelijkheid om deze (naast de opleidingen in het weekend)
overdag op een doordeweekse dag te organiseren. Als er voor
deze laatste optie wordt gekozen, zal dit tijdig bekend worden
gemaakt.
Momenteel lopen er twee opleidingen tot RSR. Deze worden
georganiseerd bij Cloeck en Moedigh (RSR-04) en De Goede
Worp (RSR-05). Als deze opleidingen goed verlopen, zijn
wij als NJBB over enkele maanden minstens 15 Regionaal
Scheidsrechters rijker!

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE OPLEIDINGEN

Voordat een opleiding van start gaat, heeft elke cursist een
intakegesprek met een leercoach. Tijdens dit intakegesprek
wordt beoordeeld of de cursist voldoende bereidheid, kennis
en/of ervaring heeft om te kunnen starten met een opleiding.
Als de cursist daadwerkelijk gaat deelnemen aan een opleiding, wordt hij in het proces begeleidt door deze leercoach.
Aan de hand van een vaardigheidsscan wordt beoordeeld of
een cursist klaar is om aan de opleiding te beginnen. Hierbij
wordt onder andere gekeken naar:
• de intrinsieke motivatie om de Regionaal Scheidsrechter/
RWL-er/ BIP-er te worden en de hele opleiding te doorlopen;
• de beheersing van een basistechniek (bij RSR gaat het om
bijvoorbeeld het meten, bij de BIP om verschillende werptechnieken);
• de sociale vaardigheden die van belang zijn om actief te zijn
als Regionaal Scheidsrechter/ RWL/ BIP;
• de basiskennis van de reglementen zoals het Reglement
voor de Petanquesport (RPS);
• de vaardigheden met betrekking tot het werken met een
computer en internet.

Door: hetDoor:
bondsbureau
bondsbureau

OPBOUW VAN DE OPLEIDINGEN

Bij de intakegesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd met
de leercoaches, is gebleken dat niet voor iedereen de opzet
van de opleiding duidelijk is. Hieronder een korte toelichting
op de opbouw van de verschillende opleidingen.
Alle opleidingen binnen de NJBB Academie bestaan uit vier
onderdelen, dit zijn de intake, de leerweg, het portfolio en de
Proeve van Bekwaamheid (PvB).

DE INTAKE
Bij de intake wordt door middel van de vaardigheidsscan de
startsituatie van de cursist bepaald. Daarna wordt de uiteindelijke leerweg vastgesteld en het leercontract ondertekend.

DE LEERWEG
De leerweg bestaat uit opdrachten (waaronder stages bij
ervaren functionarissen) en verdiepingsbijeenkomsten, deze
zijn allemaal gebaseerd op het functieprofiel, het doel en de
uitgangspunten van de opleiding. Bij de opleidingen tot RWL
en RSR worden er drie verdiepingsbijeenkomsten gehouden
die worden begeleid door een kerninstructeur. Bij de opleiding
tot BIP zijn dit er vier.

LET OP! Om een opleiding succesvol af te kunnen ronden is het
noodzakelijk om alle verdiepingsbijeenkomsten bij te wonen.
De data van de verdiepingsbijeenkomsten worden vooraf
gecommuniceerd. Bekijk dan ook vooraf goed of je daadwerkelijk alle verdiepingsbijeenkomsten beschikbaar bent.
HET PORTFOLIO
Hierin toon je aan dat je de opleiding volledig doorlopen hebt,
de opdrachten en de verdiepingsbijeenkomsten naar behoren
hebt volbracht en je de benodigde vaardigheden beheerst. In
het portfolio worden alle opdracht-, stage- en reflectieformulieren gebundeld.

DE PROEVE VAN BEKWAAMHEID (PVB)
De PvB omvat het geheel van toetsing waarin wordt beoordeeld of je de benodigde kennis en vaardigheden beheerst. De
PvB bestaat uit een portfolio- en praktijkbeoordeling. Je krijgt
alleen toegang tot de praktijkbeoordeling met een voldoende
beoordeling van het portfolio. De praktijkbeoordeling bestaat
uit een kennistoets over het RPS, een meetvaardigheidstoets
en een rollenspel waarin praktijksituaties worden gesimuleerd.
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EEN VERENIGING
BEN JE
samen
In de maanden maart en april van dit jaar vonden
voor de tweede keer de ledenraadplegingen
plaats. Deze ledenraadplegingen zijn onderdeel
van de besluitvormingscyclus van de NJBB en
bieden de mogelijkheid voor bondsbestuur en
verenigingsbestuurders om met elkaar in gesprek
te gaan over verschillende onderwerpen.

Dit jaar is uitgebreid gesproken over de ontwikkeling van
een nieuwe contributie- en licentiestructuur. Daarnaast zijn
de uitdagingen en succesverhalen besproken die binnen de
verschillende verenigingen spelen.
In totaal hebben 159 verenigingsbestuurders deelgenomen
aan de acht ledenraadplegingen die zijn georganiseerd in
Zoetermeer (West), Egmond aan Zee (Noordwest), Breda
(Zuidwest), Maastricht (Zuid), Nieuwegein (Midden) Apeldoorn
(Oost), Appelscha (Noord) en Rosmalen (Zuidoost).

VAN

NAAR

BESLUITVORMINGSCYCLUS NJBB

VERENIGINGSBESTUURDER
BONDSBESTUUR
BONDSBUREAU
BONDSRAAD
COMMISSIELEDEN
DISTRICTSCOORDINATOREN
DESKUNDIGE
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Door: bondsbureau

Social wall

WERKEN AAN EEN NIEUWE CONTRIBUTIE- EN LICENTIESTRUCTUUR

Het bondsbestuur heeft twee mogelijke modellen voor de nieuwe contributie- en
licentiestructuur uitgebreid toegelicht. Ook is stilgestaan bij de knelpunten van het
huidige systeem en is gekeken naar de uitgangspunten waar een nieuw systeem aan
moet voldoen.
Net als vorig jaar heeft het bondsbestuur de ledenraadplegingen als zeer nuttig
ervaren. De goede en constructieve discussies lieten echter zien dat de verenigingsbestuurders zeer verschillend tegen de beide modellen aankijken. Ook is er door
diverse verenigingsbestuurders voor gepleit om een derde model te overwegen;
voor alle leden dezelfde (speel)rechten tegen betaling van dezelfde bijdrage. Deze
optie komt overeen met het model dat in 2016 is voorgelegd tijdens de najaarsvergadering van de bondsraad. In 2016 was er echter onvoldoende draagvlak voor dit
model.
Het bondsbestuur zal zich de komende periode zorgvuldig verdiepen in de verschillende mogelijkheden als het gaat om de nieuwe structuur. De ideeën die tijdens
de ledenraadplegingen door de verenigingsbestuurders zijn geopperd, worden hier
uiteraard in meegenomen. Het streven blijft om tijdens de najaarsvergadering van
de bondsraad in november 2018 een nieuwe structuur ter stemming voor te leggen.
Mocht dit, los van de reden hiervan, niet haalbaar blijken, dan zullen de verenigingen hier uiteraard over worden geïnformeerd. De verenigingen zullen in de loop van
komende zomer een uitgebreidere rapportage van de ledenraadplegingen ontvangen.

UITDAGINGEN EN SUCCESSEN BINNEN DE VERENIGINGEN

Na de discussie over de nieuwe contributie- en licentiestructuur was er voor de verenigingsbestuurders de mogelijkheid om aan te geven wat de uitdagingen en de
succesverhalen zijn binnen de vereniging.
Het werd duidelijk dat een groot deel van de verenigingen moeite heeft om nieuwe
leden te werven en om de vereniging te blijven verjongen. Daarnaast zagen veel
verenigingen de nieuwe privacywetgeving als uitdaging, veel zaken moesten worden
geregeld voor 25 mei 2018. Ook het samenbrengen van de verschillende soorten
leden, de meer of minder competitieve spelers, is geregeld als uitdaging genoemd.
Aan de andere kant zijn er veel succesverhalen genoemd. Zo worden er succesvolle
activiteiten georganiseerd waarna deelnemers zich als lid van de vereniging aanmelden.
Ook werd meerdere keren aangegeven dat men de zaken goed op orde had als het
gaat om de bescherming van de persoonsgegevens van de leden.
Het is opgevallen dat vaak de uitdaging van de ene vereniging een succesverhaal
vormt van de andere vereniging. Er wordt dan ook gezocht naar een goede manier
om deze ervaringen bij elkaar te brengen. Daarnaast zullen de genoemde punten
worden besproken met de verenigingsondersteuners van de districtsteams. Samen
zal vervolgens worden nagedacht hoe het beste kan worden ondersteund bij de
genoemde onderwerpen.

EXTRA AVG-CURSUS!
Is uw vereniging wel begonnen met het
doorlopen van de stappen van het AVGprogramma, maar nog niet helemaal klaar?
Team Sportservice organiseert samen met
een aantal sportbonden twee extra cursussen
om sportverenigingen ‘AVG-proof’ te maken...>
19 JUNI 2018

Het NK Tripletten bij Va Tout in Breda was
weer top!
De kampioenen op een rijtje:
Mannen
1. Tom van der Voort, Kees Koogje, Essa
Agzoul – Petangeske, ABA, Les Cailloux
...>
18 JUNI 2018

Zeven nieuwe Regionaal Scheidsrechters!
Afgelopen zaterdag vond bij Jeu de Boules
club Grave Superieur de laatst geplande
omscholing voor de Scheidsrechter 2 naar
Regionaal Scheidsrechter plaats.
Met de hulp van maar liefst 18 rolspelers
van Grave Superieur (Chapeau!) was het een
leerzame exercitie...>

16 APRIL 2018

23

VERENIGINGEN

Tekst: Sonja Smit (bestuur CdP Heerlen)/ beeld: bondsbureau

VERENIGING
aan het woord
In deze rubriek heeft een vereniging de mogelijkheid haar
successen en uitdagingen te
delen ter inspiratie voor andere
verenigingen. Deze keer is het
de beurt aan CdP Heerlen.

Onze vereniging is opgericht op 14
januari 1986. Begonnen werd er op
een plaatselijk gravelveldje. Daarbij
kregen we een kassahokje wat we
konden gebruiken als opslagruimte. Een
ongebruikt materialen huisje van de
atletiekclub mocht verbouwd worden
tot wc en materialenhok en er bleef nog
net wat ruimte over voor een ‘rechtop
staan’-kantine. Toen waren we er dolgelukkig mee, we konden droog een kopje
koffie zetten!
In die tijd werd er gespaard en gespaard.
Er werd hard gewerkt door de leden,
veelal door reeds gepensioneerden.
Kortom iedereen werkte zich toen uit
de naad en belangrijk was: ze hadden
ontzettend veel plezier.
Op 9 mei 1992 ging een droom in vervulling: onze huidige boulodrome werd
geopend. Die werd mogelijk gemaakt
door een gift van de gemeente Heerlen.

TEGENWOORDIG

Met 27 binnenbanen en nog meer
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buitenbanen hebben we nu nog steeds
een van de grootste overdekte hallen.
Tegenwoordig hebben wij nog altijd een
levendige vereniging, die 150 leden telt.
Er wordt nog steeds hard gewerkt door
vele vrijwilligers. Daarom kunnen wij
met trots zeggen dat wij een gezonde
vereniging zijn.
Buiten dat wij meedoen aan de WAC/
ZAC nemen wij deel aan diverse landelijke toernooien. We organiseren supermelées, diverse doublettes, triplettes en
kwintet toernooien en maandelijks een
supermelée waar iedereen aan mee kan
doen. Daar houden we gelukkig regelmatig enkele nieuwe leden aan over.
Tevens kan iedereen onze hal afhuren
voor bedrijfs- en familiefeesten inclusief
boulen.
Voor onze eigen leden organiseren we
de wekelijkse interne clubcompetitie,
een familiedag, d’r Kuëb va Hëele, bbqmiddag, nieuwjaarsreceptie etc. Daarbij
hebben we jaarlijks een uitwisseling met
Helmond en hebben we al 28 jaar een
uitwisseling met Hettange Grande in
Frankrijk.
De afgelopen twee jaar mochten we de
Duitse kampioenschappen in onze hal
organiseren. Dit omdat onze hal een van

de weinige is in de verre omgeving die
geschikt is om zo’n groot evenement
te kunnen organiseren. Dit drie dagen
durende toernooi kunnen we alleen organiseren dankzij onze vele vrijwilligers.
Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk en
daarom organiseren wij ieder jaar een
vrijwilligersdag waarop iedereen echt in
het zonnetje gezet wordt.

UITDAGINGEN

Natuurlijk hebben we net zoals andere
verenigingen ook te maken met wat
uitdagingen. Helaas hebben we heel
weinig jeugdleden en ontbreekt het aan
mankracht om dit op te pakken. Gelukkig hebben we wel twee jeugdleden die
het landelijk goed doen.
Verder mogen we niet klagen over onze
vrijwilligers maar door de oplopende
leeftijd loopt dit aantal helaas terug
en constateren we dat de animo om
vrijwilligerswerk te doen bij de jongere
generatie te wensen overlaat.
Het nieuwe bestuur, dat in november
vorig jaar is aangetreden, is met een
positieve instelling begonnen en hoopt
deze positiviteit de komende tijd vast
te houden en over te dragen aan alle
leden.
Ook een keer in deze rubriek staan?
Neem dan contact op met de redactie.

Tekst & beeld: teamfit.nl

GEZONDE
SPORTKANTINE,
GEZONDE

AANDEEL GEZONDE OMZET IN FOOD GROEIT HARD

Kijken we wat beter naar de omzet uit food, dan blijkt dat het
aandeel gezonde producten met 13 procentpunt is gestegen
van 37% naar 50% van het totaal. Dat resultaat kan natuurlijk
niet bereikt worden als er geen vraag naar gezonde producten
is. De clubs voldoen duidelijk aan een behoefte.

financiën

Je wilt de bezoekers van je sportkantine een gezondere keuze bieden. Een ontzettend goed idee!
Maar je moet ook je clubkas in topconditie houden.
Team:Fit (een initiatief van Jongeren Op Gezond
Gewicht, gesubsidieerd door het Ministerie van
VWS) onderzocht vier gezonde sportkantines en
liet zien dat die vrees onterecht is.

De meeste verenigingen hebben vier belangrijke inkomstenbronnen: contributie, sponsoring, subsidie en de inkomsten
van kantine of clubhuis. Logisch dus dat je goed nadenkt over
het aanbod in je kantine. Dat een gezond aanbod ten koste
zou kunnen gaan van je omzet, is een misverstand.

AANDEEL GEZONDE VERKOPEN STIJGT

Team:Fit heeft onderzoek gedaan naar de omzetcijfers met
betrekking tot het toevoegen van gezond assortiment. Tussen
2013 en 2016 werden de verkopen en inkomsten van vier
sportclubs met gezonder aanbod in kaart gebracht. Wat bleek:
geen enkele club heeft een terugloop in omzet gehad! Binnen
de verkopen steeg het aandeel van gezonde producten (GSK)
met 5 procentpunt in deze periode: een teken dat de clubs die
deze weg inslaan niet op hun (gezonde) keuze terugkomen,
maar deze zelfs uitbreiden.

MEEST EFFECTIEVE MAATREGELEN

Er zijn verschillende manieren om de verkoop van je gezonde
producten te stimuleren. Bijvoorbeeld:
• Gezonde producten in de vitrine zetten (ofwel goed in het
zicht);
• Gefrituurde producten waren niet voor 13:00 uur verkrijgbaar;
• Vervang ongezonde producten door een gezond alternatief
of bied in elk geval ook een gezonde keuze aan.

GEZONDE VERKOOP STIMULEREN

Gezonde aanbiedingen, combinatie-acties, scherpe prijzen:
het zijn de meest simpele acties om de verkoop te stimuleren. Daarmee bepaal je wat de aantrekkelijke keuzes zijn. Zo
maak je gezonde producten nog aantrekkelijker. Prijs gezonde
producten aantrekkelijker dan ongezondere: een flesje water
goedkoper dan een suikerhoudende drank, een gezonde
snack goedkoper dan een frietje. Ga tegelijkertijd creatief om
met je inkoop en kosten. Zo kun je oud brood prima gebruiken
voor tosti’s en verwerk je overgebleven groente in een lekkere
soep.

OOK EEN GEZONDERE KANTINE?

Meld je vereniging aan bij Team:Fit via www.teamfit.nl. Zij
sturen een persoonlijke coach om het aanbod in de kantine
lekkerder en gezonder te maken.
Op www.teamfit.nl staan meer tips voor een financieel
gezonde sportkantine ook om zelf aan de slag te gaan.
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TUSSEN DE REGELS

WEGHALEN
VAN boules
Een scheidsrechter kan, als straf voor een

geconstateerde overtreding, een boule voor één
werpronde uit het spel halen. Maar daarover
wil ik het met u in deze ‘Tussen de regels’ niet
hebben.

Deze keer wil ik het met u hebben over het weghalen van
boules door de spelers. Soms moet het, soms mag het, maar
altijd zijn er gedragsregels die u in gedachten moet houden.

OM TE METEN

Artikel 9 zegt: De scheidsrechter mag een boule tijdelijk
wegnemen om na te gaan of het but zichtbaar is.
U mag dat dus zelf niet doen. Nu is een scheidsrechter
gewoonlijk alleen aanwezig op toernooien, dus als u op een
clubavond moet meten, voelt u zich dan vooral niet bezwaard
om, na overleg met uw tegenstander, een in de weg liggende
boule tijdelijk even weg te nemen. Let wel op dat u de
oorspronkelijke positie duidelijk markeert, zodat u hem ook
weer correct terug kunt leggen.

UIT!

Een boule kan om allerlei redenen ongeldig worden. De vaakst
voorkomende is dat hij een verlieslijn (of de naastliggende baan)
geheel heeft overschreden (‘uit’). Het is niet de bedoeling dat
een dergelijke boule nog van invloed is op het spel. Natuurlijk
legt u daarom boules die (na uit te zijn geweest) weer in het
veld zijn teruggekeerd direct buiten de lijnen (artikel 19). Is het
een boule van een tegenstander? Kondig dan eerst aan dat u de
boule verwijdert, dat voorkomt misverstanden.
Artikel 19 stelt bovendien: Een ongeldige boule moet meteen
worden opgeraapt en voor de betreffende werpronde uit
het spel worden genomen. Als dat niet gebeurt, wordt hij
automatisch geldig als de tegenpartij een boule gespeeld
heeft.
De reglementencommissie interpreteert dit als volgt:
Meteen betekent ook meteen. Als de ongeldige boule zou
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Door: Boudewijn Waijers, scheidsrechter

blijven liggen vormt deze een obstakel in het veld dat weer
van invloed kan zijn op het resultaat van de volgende
worp. Niemand kan dus claimen dat de boule nog wel even
mag blijven liggen. De tireur kan wel een voorkeur hebben,
maar heeft absoluut geen recht! De tireur moet wachten,
totdat de boule is verwijderd van de baan.
Niettemin zou het kunnen voorkomen dat de boule om
enige reden niet tijdig kan worden weggenomen. Dan mag
dat later nog. Maar deze mogelijkheid is niet onbeperkt:
als de tegenstander een volgende boule speelt wordt de
‘ongeldige’ boule weer geldig.

EVEN GEDULD A.U.B.

Soms komt er een boule terecht op de naastliggende baan.
Deze boule blijft geldig, tenzij u op tijd speelt. Maar hij ligt
voor uw buren wel in de weg. Pech voor hun, maar hij moet wel
blijven liggen. Dus niet markeren en oppakken. Overleg even
met uw buren wie op wie wacht.

WAAR LAAT IK ZE?

Een boule die buiten de lijnen ligt kan nog invloed hebben
op het spel. Als uw boule maar net buiten de lijnen ligt, zou
deze een andere boule, die dreigt uit te rollen, tegen kunnen
houden. Dat is niet de bedoeling. Daarom is het verstandig om
boules die uit zijn (geweest) ten minste zo'n tien centimeter,
een ruime bouledikte dus, buiten de lijnen te leggen. Wat ook
helpt is om boules die uit zijn niet vanuit de cirkel gezien recht
achter het but te laten liggen.

MAAR LET OP: het is zeker niet toegestaan om boules die uit

zijn gegaan op te rapen voor het einde van de werpronde,
dus voor u het met de tegenstander eens bent geworden over
de score (artikel 27). Zo blijft het voor uw maten en voor uw
tegenstanders altijd mogelijk om te tellen hoeveel boules er al
zijn gespeeld.

EN DAN NOG DIT…

In de vorige Petanque schreef ik over het neerleggen van het
but. Daarover bestond onduidelijkheid, maar niet iedereen was
het eens met de uitleg die hierover in ‘Tussen de regels’ stond.
Alle regeluitleg in deze column is vooraf uitgebreid afgestemd
met de reglementencommissie, en daardoor in Nederland
bindend. Dit geldt overigens niet voor gedragsregels: die
zijn niet bindend, maar uw wedstrijden worden er over het
algemeen wel gezelliger door.
U mag er ook vanuit gaan dat de scheidsrechter zich aan deze
uitleg houdt. Deze rubriek is namelijk ook bedoeld om willekeur
te voorkomen in de uitspraken die scheidsrechters doen.

DE WEEK VAN
EEN WILLEKEURIGE WEEK IN 2018

Miranda

MIRANDA AALMOES, FINANCIEEL MEDEWERKER BONDSBUREAU
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AAN DIT BLAD WERKTEN MEE

Bart Achterhof, Twan Beckers, Jan
van Bilzem, Valentino Peeters, Roger
Peeters, Sjoerd Pieterse, Joop Pols,
Eric de Reuver, Sonja Smit, Laura
Vaessen, Boudewijn Waijers en de
districtsteams.
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Michael Pistorius op het
NK Tripletten 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.

NEDERLANDSELOTERIJ.NL

