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Voorwoord

Beste lezer,

Deze keer is het de beurt aan Les 
boules fleuries uit Lisse om mee te 
denken als gastredactie over deze 
editie. Dat leverde onder anderen de 
nieuwe rubriek ‘vrijwilliger in beeld’ 
op en een artikel voor vereniging aan 
het woord. Met de leuke input van Les 
boules fleuries hebben we deze uitgave 
vormgegeven. 

Verder kun je lezen over de Franse 
beginselen in de NPC, kom je meer te 
weten over ons nieuwe bestuurslid en 
zie je een compleet overzicht van alle 
districtscompetities.

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

Veel leesplezier!

De redactie

Agenda
NJBB EVENEMENTEN 2018/2019

ZATERDAG 24 NOVEMBER
Vergadering bondsraad
Bondsbureau NJBB, Nieuwegein 

ZONDAG 16 DECEMBER
NK Precisieschieten
SPNN Nieuwegein

ZONDAG 14 APRIL 2019
NK Tête-à-tête
PC Oisterwijk, Oisterwijk

ZATERDAG / ZONDAG 18 EN 19 MEI 2019
NK Doubletten
Petangeske, Bergen op Zoom
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Tijdens het NK Veteranen op 8 en 9 
september bij PV Gouda zijn Bert van 
Dijk (PU Badhoevedorp), Henry Calvetti 
(PU Kennemerland), Martin Bakker (Le 
Biberon) en Rajen Koebeer (Les Bohe-
miens de Petanque) gehuldigd voor hun 
uitzonderlijke prestatie. 

De Nederlandse Veteranen hebben onder 
leiding van Meep Poel voor de 2e keer op 
rij de Europese titel veroverd op het EK 
Veteranen. Het is een unieke prestatie dat 
de equipe die in 2016 de titel in Monaco 
veroverde, in 2017 de titel in Karlslunde 
(Denemarken) heeft geprolongeerd.

KORT NIEUWS

HULDIGING VETERANEN

ZILVEREN SPELD 
FRED LAGERWAARD
Tijdens het NK Veteranen heeft voor-
zitter Sjoerd Pieterse de zilveren speld 
uitgereikt aan Fred Lagerwaard. Fred 
heeft zich jarenlang enorm ingezet voor 
de NJBB, voor de petanquesport, en in 
het bijzonder voor de jeugd. 

Sinds 1 oktober 2009 is Fred verbonden 
aan de Nationale jeugdselectie. 
Hij heeft veel EK’s en WK’s met de 
jeugd begeleid, de intakedagen voor de 
jeugd verzorgd, trainingen gegeven  
en de rol van de jeugd binnen CWI 
vertegenwoordigd. 

IDEEËN VOOR 50-JARIG 
JUBILEUM NJBB IN 2022?
In 1972 is de NJBB opgericht. Over ruim 
drie jaar (in 2022) bestaat de NJBB  
50 jaar! 
Nu kan er een receptie georganiseerd 
worden voor collega-sportbonden en 
wellicht kunnen we de minister uit-
nodigen. Of misschien wel Koningin 
Maxima? Zij gooide nog een boule om 
het vernieuwde Voorhout (Den Haag) in 
te wijden.

Maar misschien heb je wel een veel 
leuker idee. Het bondsbestuur ontvangt 
je ideeën graag, zodat deze samen met 
een jubileumcommissie verder kunnen 
worden uitgewerkt. Via dit bondsblad 
wordt je op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen.

Mail je idee naar info@njbb.nl!

v.l.n.r. Henry Calvetti, Rajen Koebeer, Martin Bakker, Bert van Dijk en Meep Poel. Foto: het bondsbureau 

LET THE GOOD TIMES ROLL
Na Amsterdam nu ook in centrum 
Utrecht een jeu de boules bar! Er zijn 
maar liefst 13 jeu de boulesbanen. Bij 
JEU tref je boules, beers, bites en beats. 
Wat zou de volgende stad zijn? 
Kijk voor meer informatie op de website: 
www.jeudeboulesbar.nl

Voorzitter Sjoerd Pieterse reikt de zilveren spelt uit 
aan Fred Lagerwaard. Foto: het bondsbureau

Foto: JEU
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Er zijn veel manieren om een boule te werpen. Dat geldt zowel 
bij het plaatsen - hoge portee, halve portee, schuifbal, met of 
zonder effect - als bij het schieten - door de lucht (‘ijzer-op-
ijzer’), over de grond (‘raffel’). Sommige worpen staan in de 
petanquewereld hoger in aanzien dan andere. Dit lijkt onder 
meer samen te hangen met de hoogte van de worp: hoe hoger, 
hoe beter. 
Wanneer iemand een boule over de grond laat rollen tot bij 
de but wordt dat ‘knikkeren’ genoemd, en dat is in de regel 
niet positief bedoeld. Bij het schieten geldt: ‘ijzer-op-ijzer’ 
is de norm. Dat heeft zeker voordelen: je hebt geen last van 
obstakels die je boule uit koers zouden kunnen brengen, zoals 
steentjes, takjes, bultjes, andere boules; en het is natuurlijk 
best spectaculair. 
Maar soms is ‘over de grond’ net zo effectief: boule tegenstander 
weg, eigen boule blijft misschien wel op punt. Prima toch? Toch 
hoor je dan geregeld laatdunkend commentaar; “lijkt nergens 
naar”, “buikschuiver”, “heeft niks met petanque te maken”. 
Waarom toch? De boule is weg, dat was toch de bedoeling?

Ik zal niet ontkennen dat ook ik sommige worpen er beter vind 
uitzien dan andere. Sommige spelers hebben een prachtige stijl 
van gooien, en als dat wordt beloond met een goed resultaat is 
dat geweldig om te zien. Maar uiteindelijk gaat het alleen om 
het resultaat. In het petanque gaat het erom wie als eerste 13 
punten haalt. Hoe je daarin slaagt, doet in principe niet ter zake 
- zolang het maar op een sportieve manier gebeurt. Petanque 
is geen jury-sport, er worden geen extra punten toegekend 
voor fraai spel, voor een mooie stijl.

Het nieuwe competitieseizoen is alweer begonnen. Alle 
deelnemers aan de Nationale Petanque Competitie, ongeacht 
hoe zij hun boules gooien, wens ik veel succes, sportiviteit, 
respect en vooral plezier tijdens de wedstrijden. En hopelijk 
veel supporters en andere toeschouwers. Ik zal daar zeker weer 
zoveel mogelijk bij zijn.

VAN DE 
VOORZITTER

Sjoerd Pieters�

PAUL FRIE OVERLEDEN
Op donderdag 9 augustus 2018 is ons zeer gewaardeerde lid 
Paul Frie overleden. Paul was van 2006 tot 2017 lid van het 
afdelingsbestuur in afdeling 7 in de functie van secretaris. 
Daarnaast was Paul in de periode van 2009 t/m 2012 actief 
in de opleidingscommissie. 
De afgelopen jaren heeft Paul ontzettend veel werk verricht 
met het ontwikkelen van de nieuwe opleidingen tot wedstrijd-
leider en scheidsrechter en was hij als leercoach en kerninstruc-
teur aan deze opleidingen verbonden. 
Hij was ook actief als wedstrijdleider en scheidsrechter bij 
NK’s en toernooien in de regio. 
Tenslotte is Paul in 2017 benoemd tot lid van de bondsraad. 
Paul was een echte NJBB man die we enorm zullen missen.
 
Wij wensen de familie veel sterkte.

RECTIFICATIES PETANQUE 94
•  Op pagina 4 in de ‘In memoriam’ van Ben Willekens stond 

zijn naam in de kop verkeerd gespeld. In het bericht eronder 
was het wel juist. Het betrof dus Ben Willekens. 

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 leden-
administratie. Het bondsbureau haalt voor verzending van 
dit blad de gevens uit de ledenadministratie.
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COMPETITIE

Op 29 september 2018 is alweer het derde volledige NPC seizoen 

van start gegaan met 308 teams van 110 verenigingen. Er zijn 8 

nieuwe deelnemende verenigingen en 19 nieuwe teams hebben 

zich voor dit seizoen aangemeld. 

Er wordt gespeeld in 41 poules verdeeld over 6 divisies. Bij het 

ter perse gaan van dit blad zijn er drie speelronden gespeeld, het 

begin is gemaakt.

WE ZIJN WEER
begonnen!

Op 29 september zijn we aanwezig bij 
Maboul in Ede. Maar liefst vier teams 
starten hier het nieuwe seizoen. Voor 
drie van de vier verenigingen is het zelfs 
de eerste keer NPC; Jeu de Boulesver-
eniging Het Zuiderboeltje, Amicale De 
Pétanque Maboul en Petanque Barneveld. 
We hebben het over poule 6011. 
Vandaag komen Petanque Barneveld 
1, ‘t Zwijntje 3, Maboul 1 en Het Zuider-
boeltje 1 in actie. Maboul speelt thuis 
tegen Het Zuiderboeltje en Petanque 
Barneveld maakt gebruik van de locatie 
van Maboul als thuislocatie. 

DE VOORBEREIDING
We komen de kantine binnen in de 
pauze voor de laatste drie partijen. We 
vragen de verschillende teams hoe zij 
zich hebben voorbereid op de NPC. Al 
snel blijkt dat daar behoorlijk verschil  
in zit. Teamcaptain Jan Visser (van Het 
Zuiderboeltje) pakt zijn NPC-map erbij 
en laat ons een tot in de puntjes uit-
gewerkt schema zien, waarin de negen 
spelers van hun team zijn ingedeeld 
op data. Het laat zien wie wanneer 
moet spelen, wie vrij is, wie is vehinderd 
en zelfs wie moet rijden (rekening 
gehouden met het aantal kilometers 
tot de verschillende speellocaties). In 
diezelfde map is er per speelronde al 
een opstelling gemaakt, want Jan vindt 
dat iedereen met elkaar moet kunnen 
spelen. Zo blijft de sfeer onderling goed. 
Maar er zijn teamcaptains die daar anders  
over denken. Die maken een paar dagen 
voorafgaand aan de speelronde een 
opstelling op basis van de eerder 

NPC-schema van Jan Visser (teamcaptain Het Zuiderboeltje 1) 
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Tekst en beeld: het bondsbureau

Let op!
NPC richtspeeldagen 

seizoen 2019/2020

2019: 21 september, 5 oktober, 

19 oktober, 2 november,  

9 november, 30 november,  

14 december,

2020: 11 januari, 18 januari,  

1 februari, 15 februari, 29 februari, 

14 maart, 28 maart

Op verzoek van vele verenigingen 

is de speeldag van 4 januari 2020 

gewijzigd in 11 januari 2020.

behaalde resultaten. De opstelling 
wordt dan besproken en geoefend in 
de laatste training voor de betreffende 
speelronde. 
Of zoals Paul de Bruin (teamcaptain  
‘t Zwijntje 3) vertelt: “Ter voorbereiding  
voor dit seizoen hebben we veel samen  
gespeeld in zomercyclus van de vereni- 
ging. Ik maak als teamcaptain de opstel- 
ling, maar ik heb wel een rechterhand. 
We overleggen samen. De eerste wedstrijd 
bepalen we en dan kijken we naar de 
vorm van de dag.”

De wedstrijden gaan weer van start 
en alle teams begeven zich naar de 
boulehal. Het is stralend weer, maar er 
wordt toch, zonder gemopper, binnen 
gespeeld, omdat één team dat graag wil.

OP HET TERRAS
De wedstrijd tussen Het Zuiderboeltje 
en Maboul is als eerste afgelopen. Het 
Zuiderboeltje 1 pakt de winstpunten, 
Maboul 1 wordt verslagen met 5 - 3. 
Beide teams begeven zich naar het 
terras buiten in de zon. Er wordt driftig 
nagepraat over de ontmoeting. 
We luisteren mee. Beide teams zijn 
enthousiast over de eerste speeldag. 
‘t Zwijntje 3 speelde vorig jaar met 
allemaal spelers die nog nooit buiten 
de eigen vereniging hadden gespeeld. 
Desondanks liepen ze vorig seizoen net 
de promotie mis. Dit jaar proberen ze 
opnieuw in de vijfde divisie terecht te 
komen. Maar het moet ook gezellig zijn. 
Dat beamen de anderen. 
VRIJHEID

Het team van Maboul is enthousiast: 
“in ons team zitten negen spelers. We 
moesten vandaag al een tiende vragen, 
omdat er vier spelers niet konden. We 
hebben deelname aan de NPC de afge-
lopen jaren afgehouden, omdat we niet 
precies wisten hoe het werkte. Maar je 
merkt nu dat er veel vrijheid is en je zelf 
spelers kan regelen.”
Maboul heeft zich hard gemaakt voor 
deelname aan de NPC voor dit seizoen 
en de schouders eronder gezet. Ze 
hebben er zin in. 

GELIJKHEID
De teams in Ede vinden het belangrijk 
dat de regels gelijk worden getrokken 
voor alle divisies. “Waarom geldt het 
alcohol verbod tussen de partijen 
niet vanaf de vierde divisie en lager? 
Waarom is het in diezelfde divisies niet 
verplicht om met een gemixt team te 
spelen? Het is voor ons ook topsport!” 
aldus Paul de Bruin.

BROEDERSCHAP
Inmiddels is de wedstrijd tussen 
Petanque Barneveld 1 en ‘t Zwijntje 3 
ook afgelopen. Gelijkspel. Gezamenlijk 
wordt er nog een drankje gedaan in de 
zon. Iedereen is het eens: door de opzet 
van de competitie ontstaat er een echt 
teamgevoel.

Met deze afsluiting blijkt hoever het 
Franse motto (Liberté, égalité, fraternité)  
is verweven in de NPC. Op naar de 
volgende speeldag!

Petanque Barneveld 1 ‘t Zwijntje 3 Maboul 1 Het Zuiderboeltje 1
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INTERNATIONALE
resultaten

TOERNOOIEN

WK MANNEN EK VROUWEN
TRIPLETTEN EN PRECISIESCHIETEN
13 - 16 SEPTEMBER 2018
DESBIENS CITY, CANADA
FACTS
Aantal deelnemende landen: 42
Uitgezonden namens Nederland:  
Kees Koogje, Noel Kempeneers,  
Essa Agzoul en Tom van der Voort
Geplaatst door:  Winnaars finales 
 NJBB Masters 2017
Coach:  Jack Schillemans
Delegatieleider:  Jan Paashuis

DE UITSLAG
WK tripletten mannen
1.  Frankrijk
2.  Marokko
3.  Tunesië en Senegal 
35.  Nederland

Coupe de Nations
1.  Mauritanië
2.  Tahiti
3.  Cambodja en Engeland
9/16. Nederland

WK Precisieschieten mannen
1.  Frankrijk (Dylan Rocher)
2. Madagaskar (Rakatoninosy Taratra)
3.  Italië (Diego Rizzi) en  
 Marokko (Higham Boulassal)
4/8.  Nederland (Kees Koogje)

TRIPLETTEN EN PRECISIESCHIETEN
27 - 30 SEPTEMBER 2018
PALAVAS LES FLOTS, FRANKRIJK
FACTS
Aantal deelnemende landen: 33
Uitgezonden namens Nederland:  
Katy Kamps-Bosch, Sandy Rikkers,  
Ria Bronsema en Jenny den Baas
Geplaatst door:  selectie
Coach:  Kees Kroon
Delegatieleider:  Toon van Alebeek

DE UITSLAG
EK tripletten vrouwen
1.  Frankrijk
2.  Italië
3.  Duitsland en Zwitserland 
5/8. Nederland

Coupe de Nations
1.  Monaco
2.  Noorwegen
3.  Griekenland en Spanje

WK Precisieschieten vrouwen
1.  Frankrijk (Charlotte Darodes)
2.  Israël (Sivan Siri)
3.  Slovenië (Kaja Jamnik) en 
 Zwitserland (Ludivine Maitre Wicki)
16.  Nederland (Ria Bronsema)

TÊTE-À-TÊTE
5 - 7 OKTOBER 2018
SAVIGLIANO, ITALIË
FACTS
Aantal deelnemende landen: 31
Uitgezonden namens Nederland:  
Lieke van der Voort
Geplaatst door:  Winnares  
 NK Tête-à-Tête 2018 
Coach:  Tom van der Voort

DE UITSLAG
EK tête-à-tête vrouwen
1. Sadrine Herlem (Frankrijk)
2.  Katarzyna Blasiak (Polen)
3.  Mia Carlsson (Denemarken) en 
 Charlotta Larsson (Zweden) 
21/24. Lieke van der Voort 

Coupe de Nations
1. Päivi LEHTONEN-PALMQVIST 
 (Finland)
2.  Indira Ongaro (Luxemburg)
3.  Zsófia Kárpáti dr. (Hongarije) en 
 Sylva Mrázková (Tjechië)
5/8. Lieke van der Voort

Hoe doet Nederland het in het 

buitenland? 

Bijna alle internationale toernooien 

waar de NJBB (Nederland) aan 

deelneemt in 2018 zijn gespeeld. 

Alleen de EuroCup staat nog op 

de agenda.

Hieronder een overzicht van de 

resultaten. Toernooiverslagen  

zijn te lezen op de website:

www.nlpetanque.nl/ek-wks-2018
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Tekst: het bondsbureau

EUROCUP
Les Cailloux uit Zeist is de winnaar van 
de topdivisie NPC seizoen 2017/2018 en 
heeft namens Nederland deelgenomen 
aan de kwalificatierondes voor de EuroCup 
in het weekend van 27 – 29 juli.
Het team was ingedeeld in Group B 

samen met Monaco, Noorwegen, 
Hongarije, Estland, Denemarken en 
Bulgarije. De voorrondes waren voor 
Les Cailloux in Monaco.
De NPC winnaars hebben de voorrondes 
goed doorstaan en zich daarmee 

geplaatst voor het finaleweekend. Het 
finaleweekend van de EuroCup is van 30 
november tot en met 2 december in 
Boulodrome Departmental Gilbert LOUIS 
– 34 Impasse des ROUYERES, 16710 
Saint-Yrieix-sur-Charente in Frankrijk.

EK BELOFTEN EN JUNIOREN
TRIPLETTEN EN PRECISIESCHIETEN
11 - 14 OKTOBER 2018
EL EJIDO ALMERÍA, SPANJE
Delegatieleider:  Toon van Alebeek

FACTS EK BELOFTEN MANNEN
Aantal deelnemende landen: 16
Uitgezonden namens Nederland: 
Tim Gijsbertsen, Elior van Klaveren, 
Mauro Saunier en Milan Saunier.
Geplaatst door:  selectie
Trainer/coach:  Frans Velthuis 

DE UITSLAG
EK tripletten beloften mannen
1. Frankrijk
2.  Spanje
3.  België en Monaco 
9.  Nederland

Coupe de Nations
1. Nederland
2.  Estland
3.  Turkije en Finland

EK Precisieschieten beloften mannen
1. Frankrijk (Tyson Molinas)
2.  Duitsland (Pascal Müller)
3.  België (Mattieu Berode) en 
 Finland (Antti Pasanen)
14.  Nederland (Tim Gijsbertsen)

FACTS EK BELOFTEN VROUWEN
Aantal deelnemende landen: 9
Uitgezonden namens Nederland: 
Yannieke Baks, Marsha Nuijten, Lotte 
van Bergenhenegouwen en Roby van 
Rooijen
Geplaatst door:  selectie
Trainer/coach: Kees Kroon

DE UITSLAG
EK tripletten beloften vrouwen
1.  Frankrijk
2.  België 
3.  Spanje en Zweden 
9.  Nederland

Coupe de Nations
1.  Duitsland
2.  Tjechië
3.  Engeland en Turkije

EK Precisieschieten beloften vrouwen
1.  Frankrijk (Emma Picard)
2.  Spanje (Sara Díaz Reyes)
3.  Engeland (Kaylee Thatcher) en 
 Zweden (Linn Callderyd)
8.  Nederland (Yannieke Baks)

FACTS EK EK JUNIOREN
Aantal deelnemende landen: 19
Uitgezonden namens Nederland: 
Valentino Peeters, Jakob Huitsing, 
Niels Saurel en Gregory Koolwijk.
Geplaatst door:  selectie
Trainer/coach: Fred Lagerwaard

DE UITSLAG
EK tripletten junioren
1.  Monaco
2.  Frankrijk
3.  België en Spanje
16.  Nederland

Coupe de Nations
1.  Engeland
2.  Noorwegen
3.  Polen en Tjechië

EK Precisieschieten junioren
1.  Frankrijk (Joe Casale)
2.  Spanje (Jesús Antonio Escacho Alarcón)
3.  Monaco (Louis Marsille) en 
 België (Tristan Alexandre)
16.  Nederland (Valentino Peeters)

Winnaars Coupe de Nations EK Beloften mannen 2018!
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NATIONALE
resultaten

TOERNOOIEN

NK TRIPLETTEN / 16 EN 17 JUNI / VA TOUT - BREDA 

DE UITSLAG
Mannen
1. Tom van der Voort, Kees Koogje, Essa Agzoul 
2. Tim van Drunen-Littel, Chris Bos, Mark Norder
3. Ferdinand Wiese, Marwin van Diermen, Frank Schepers
3. Febian Bakens, Patrick Tuaux, Ali Doualeh 

Vrouwen
1. Karin Zantingh, Judith van den Eijnden, Ellen Walrave
2. Janneke Gravesteijn, Matilda Boström, Esther Roffel 
3. Mirjam van Gellekom, Elke van der Linden, Ria Bronsema
3. Irini Kaliavanakis, Monique Bakker, Lieke van der Voort 

Junioren
1. Gregory Koolwijk, Niels Saurel, Valentino Peeters
2. Luca Kok, Koen Wentink, Charissa de Blij 
3. Rachel van Rooijen, Rens de Roos, Jordan Niechcial 

Aspiranten
1. Lars de Roos, Noah Elzinga, Kim van Gellekom
2. Kasper Stok, Luuk Hoebe, Elise Nuijten

Pupillen
1. Sietse Stok, Tygo Schimmel, Stan Hoebe 
2. Marit Kok, Milan Gunther-Mohr, Scot van Ham

NK MIX / 14 EN 15 JULI / MIDI - DELFT 

BROER EN ZUS WINNEN NK MIX 
Broer en zus Josefien en Kees Koogje (beide spelend bij ABA) 
wonnen de finale met 13 – 11 van Sandy Rikkers (de Goede 
Worp) en Mark Wildeboer (Les Cailloux), de winnaars van 
vorige jaar. De finale werd een echte thriller. Na twee uur en 
twintig minuten was de stand 11-11. In de mêne daarna was 
Kees genoodzaakt het but te schieten, nadat Josefien twee 
matige boules had geplaats. In eerste instantie werd het but 
alleen verplaatst, maar daarna was het raak. In de volgende 
mêne gebeurde bijna hetzelfde bij Sandy en Mark met het 
verschil dat Mark het but niet wist te raken. 
Eindstand 13-11 in het voordeel van Josefien en Kees.

DE UITSLAG
1. Josefien en Kees Koogje
2. Sandy Rikkers en Mark Wildeboer
3. Ria Bronsema en Moussa Agzoul
3. Elke van der Linden en Noel Kempeneers

NK VETERANEN / 8 EN 9 SEPTEMBER / PV GOUDA - GOUDA

SPANNING TOT HET EIND TIJDENS HET NK VETERANEN 
De finale leek een eenvoudige overwinning te worden voor het 
equipe van Henry Calvetti, Bert van Dijk en Rajen Koebeer, na 
een eerste mêne met vijf punten kwam de tegenstander terug 
tot 5-3. Uiteindelijk wonnen zij de finale met 13-8.

DE UITSLAG
1. Henry Calvetti, Bert van Dijk en Rajen Koebeer
2. Riekele Land, Flip de Vries en Jur Moorlag 
3. Peter van de Langenberg, Rens Berkelmans en Dino Naso
3. Gerard Zijlstra, Teun van Oijen en Herman Soppe

Meer informatie over de NK’s kun je vinden op 

www.nlpetanque.nl

Het podium van het NK Tripletten mannen en vrouwen. Foto Huub van den Broek

Het podium van het NK Veteranen. Foto: Eus Driessen

Het podium van het NK Mix. Foto: Erik van de Groep
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Nieuws
UIT DE DISTRICTEN

District Noord
JUBILEUM PC SCHOONEBEEK
De Petanqueclub Schoonebeek vierde zaterdag 1 september 
haar 25-jarige jubileum. De viering bestond uit een druk-
bezochte receptie met toespraken, cadeaus en de benoeming 
van twee ereleden: Roelie Veenstra en voorzitter Gerrit Bakker. 
Zij zijn lid van de vereniging sinds de oprichting. De leden boden 
de vereniging een muurplaquette en een geldbedrag voor de 
kas aan. Voor de leden stond een week later een verrassingsuitje 
op het programma met een busreis door de omgeving, een 
uitgebreid etentje en een optreden van een komisch duo.

OPLEIDINGEN
Na een lange periode en op veler verzoek wordt in het noorden 
des lands weer een opleiding tot regionaal scheidsrechter (RSR)  
en tot regionaal wedstrijdleider (RWL) gegeven. Op korte termijn  
heeft in het noorden ook nog de opleiding tot basis instructeur 
petanque (BIP) plaats.

VACATURES
Het districtsteam kampt nog steeds met twee vacatures: 
verenigingsondersteuner en districtscoördinator. De huidige 
districtscoördinator vervult deze functie op ad interim-basis, 
daarom is deze functie feitelijk ook vacant. 
Kijk op de website www.njbb.nl/districtsteams voor de volledige 
functieomschrijvingen. Neem contact op en stuur een e-mail 
naar noord@njbb.nl voor meer informatie. 

District Noordwest
COMPETITIE
Team Nova Boules 1 is districtskampioen zomer tripletten 2018 
(ZCT 2018) geworden. Jan Steenbakker, Henk Stam en Simon 
Elmas van harte gefeliciteerd. 
Team JBV Boule Lef is districtskampioen zomer doubletten 
2018 (ZCD 2018) geworden. Jacob Meijer en Ronald Leeflang 
van harte gefeliciteerd. Zij hebben van de 9 gespeelde 
wedstrijden 8 wedstrijden gewonnen. 
Donderdagavond 27 september werd JBC De METEOOR uit 
Amsterdam kampioen van de Zomeravond Club Ontmoetingen 
(ZACO 2018). De bekers voor de nummers 1 t/m 3 werden op 
de erg gezellige slotavond (mêlee toernooi) vrijdag 5 oktober bij 
De Meteoor uitgereikt.

BRONZEN SPELD
Op zondag 2 september vond het ‘Open Zaanse’ van Pcdp de 
Zaanstad in Wormerveer plaats. Deze vereniging met ongeveer 
70 leden speelt in het ‘Wilhelminapark’, een bijzondere plek 
om petanque te spelen. Het was prachtig nazomer weer en met 
bijna 40 doubletten uitstekend bezet.
Tijdens dit evenement werd de aftredende penningmeester 
Gerda Bruijn-Bon door de districtscoördinator in het zonnetje 
gezet. Gerda ontving na ruim 16 jaar bestuur en vele andere 
verenigingswerkzaamheden een bronzen speld van de NJBB. 
Inmiddels heeft ons het droevige nieuws bereikt dat Gerda op 
19 oktober jl. overleden is. Wij wensen haar naasten veel sterkte 
met het verwerken van dit verlies. 

District Oost
COMPETITIE
De wintercompetitie 2018/2019 is begonnen. 36 teams van  
12 verenigingen nemen deel. De aanvangstijd is 11.00 uur. 
Nog te spelen:
12-01-2019: PC Doetinchem, Stokhorstweg 9, Doetinchem
16-03-2019: ‘t Zwijntje, Schoonbroekseweg 5, Apeldoorn

KALENDER 2019
We willen graag een kalender uitbrengen voor district Oost 
2019. Nieuwe (betere) foto’s van uw vereniging zijn welkom. 
Stuur ze  in hoge kwaliteit naar wedstrijd-oost@njbb.nl.

De Kampioenen ZACO 2018: JBC DE METEOOR uit Amsterdam-Noord

REGIONAAL NIEUWS

Heb jij ook regionaal nieuws? Lever dat dan aan 

bij je districsteam! Zij maken een keuze uit en  

samenstelling van alle ontvangen berichten voor 

in dit blad.

Tekst en beeld: de districtsteams
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District Zuidwest
COMPETITIE 
De zomercompetitie (ZCC) is afgelopen. Er namen 26 teams 
deel. Per ontmoeting speelden de teams, die uit 4 personen 
bestaan, 3 speelronden. De 1e ronde een triplette en een 
tête-à-tête en de 2e en 3e ronde 2x een doublette waarbij de 
samenstelling van de equipes in de 2e en 3e ronde niet gelijk 
mogen zijn. Er is gespeeld in 3 klassen.
Op 15 september werden de play-offs gespeeld bij Bré-da-
Boules. Tijdens deze play-offs werd er gespeeld om promotie/
gradatie en om het kampioenschap in de 3 verschillende klassen.
De volledige uitslagen van alle speelronden en de play-offs tref 
je op de site nlpetanque.nl bij districtscompetities.

JUBILEUM
De vereniging Bommequet uit Roosendaal bestaat dit jaar 40 
jaar. Dat is groots gevierd met een toernooi op 19 mei 2018.
Namens de NJBB is door het districtsteam een bloemetje 
overhandigd. 

Tekst en beeld: de districtsteams

District Midden
DISTRICTSKAMPIOEN ZTC
De equipe bestaande uit vader Jan Los en zijn zonen Django 
en Kylian van de vereniging Petanque Barneveld is kampioen 
geworden van de hoofdklasse van de Zomer Triplette Compe-
titie 2018 en verdiende daarmee de titel ‘districtskampioen’. 
Petanque Barneveld is één van de zeven verenigingen uit 
andere afdelingen die samen met de twintig verenigingen 
van de voormalige Afdeling 6 sinds januari 2017 het district 
Midden vormen.

WINNAARS ZACO
De vereniging Mazijk de Pétanque te Wijk bij Duurstede is 
winnaar geworden van het verenigingsklassement van de 
Zomeravond Clubontmoeting (ZACO). Het persoonlijk klasse-
ment werd gewonnen door Roger Marijnissen van de vereniging 
De Gooiers te Nieuw-Loosdrecht.

CLUBTEAM-KAMPIOEN
De vereniging Les Cailloux te Zeist is winnaar geworden van de 
Zomer Clubteam Competitie (ZCC). In voorgaande jaren werd 
Les Cailloux al twintig keer winnaar van de ZCC van Afdeling 6, 
de voorloper van het district.

JUBILEUM DE NIJEBOULERS
De vereniging De Nijeboulers in Nijkerk vierde in oktober het 

NIEUWE DISTRICTSCOÖRDINATOR
Het districtsteam is erg verheugd met het feit dat er een nieuwe 
districstcoördinator is aangesteld; Henk Vermeulen, 67 jaar, 
lid bij Petangeske in Bergen op Zoom. Henk speelt al jaren 
petanque en is een enthousiaste NPC speler. 
In ons team is de vacature van sportpromotor nog vacant.

Kampioen ZCC 2018: Va-Tout 2; Paul Groeneveld, Joke de Wit, Marga Groene-
veld en François Lauer. Foto: Wil van den Broek

REGIONAAL NIEUWS

25-jarig bestaan. Dat ging gepaard met een receptie voor 
genodigden en voor de leden was er een speciale avond in de 
tot feestzaal omgebouwde speelhal. Namens de Nederlandse 
Jeu de Boules Bond en het District Midden overhandigde 
districtscoördinator Guillaume Spiering de voorzitter een 
beeldje; de wethouder van sport schonk de vereniging een 
cheque.

NIEUWE HAL DE TEERLING
Op zaterdag 22 september had de officiële opening plaats van 
de nieuwe speelhal van de vereniging De Teerling in Tiel. De 
opening van de hal behelst de eerste fase van een uit drie fasen 
bestaand nieuwbouw-project. De hal meet vijftien bij zestien 
meter met een nokhoogte van zes meter. De opening van de 
hal betekent dat het team van De Teerling dat uitkomt in de 
derde divisie van de Nationale Petanque Competitie, voor zijn 
thuiswedstrijden niet meer behoeft uit te wijken naar andere 
verenigingen.

Gezellige drukte in de nieuwe speelhal van de vereniging De Teerling na de 
officiële opening.  Foto: Jac Verheul
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District Noord
DOUBLETTEKAMPIOENSCHAP
Datum: 26 mei 2019
Speeldag: zondag
Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: nog niet bekend
Inschrijfgeld: € 10,00 p.p. (€ 20,00 per equipe)

ZOMER TRIPLETTE COMPETITIE (ZTC)
Aantal speelmomenten: 3
Speeldag: zaterdag
Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur
Periode: april t/m mei
Locatie(s): op 3 verschillende locaties bij verenigingen
Inschrijfgeld: € 10,00 p.p. (€ 30,00 per equipe)

ZOMER CLUBTEAM COMPETITIE (ZCC)
Aantal speelmomenten: 10
Spelvorm: zestallen
Speeldag: maandag
Tijd: 19.30 uur tot 22.30 uur
Periode: mei en september
Locatie(s): bij verenigingen (thuis en uit)
Inschrijfgeld: € 10,00 p.p. (€ 60,00 per equipe)

WINTER TRIPLETTE COMPETITIE (WTC)
Aantal speelmomenten: 13
Speeldag: maandag
Tijd: 19:30 uur tot 22:30 uur
Periode: november t/m  februari (nieuwe kalenderjaar)
Locatie(s): Sneek
Inschrijfgeld: € 10,00 p.p. (€ 30,00 per equipe)

District Midden
ZOMER TRIPLETTE COMPETITIE (ZTC)
Aantal speelmomenten: 4
Speeldag: zondag
Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur
Periode: april t/m juni
Locatie(s): op 4 verschillende locaties bij verenigingen
Inschrijfgeld: € 10,00 p.p. (€ 30,00 per equipe)

ZOMER CLUBTEAM COMPETITIE (ZCC)
Aantal speelmomenten: 10
Spelvorm: zestallen
Speeldag: donderdag
Tijd: 19.30 uur tot 23.00 uur
Periode: april t/m september
Locatie(s): bij verenigingen (thuis en uit)
Inschrijfgeld: € 10,00 p.p. (€ 60,00 per equipe)

ZOMERAVOND CLUBONTMOETINGEN (ZACO)
Aantal speelmomenten: 6
Spelvorm: tripletten
Spelsysteem: supermêleesysteem
Speeldag: donderdag
Tijd: 19.30 uur tot 23.00 uur
Periode: april t/m juli
Locatie(s): op 6 verschillende locaties bij verenigingen
Inschrijfgeld: € 2,50 p.p. per avond

WINTER DOUBLETTE COMPETITIE (WDC)
Aantal speelmomenten: 10
Speeldag: donderdag
Tijd: 19.30 uur tot 23.00 uur
Periode: oktober t/m maart (nieuwe kalenderjaar)
Locatie(s): op verschillende locaties bij verenigingen 
Inschrijfgeld: € 10,00 p.p. (€ 20,00 per equipe)

DISTRICTS-
Competities

Welke competities zijn er eigenlijk allemaal  

binnen je district? Hieronder en op volgende  

pagina’s een overzicht. 

Kijk voor inschrijvingen, uitslagen en meer  

informatie over de districtscompetities op onze 

website: www.nlpetanque.nl onder het kopje  

‘Districtscompetities’. 
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District Noordwest
ZOMERAVOND CLUBONTMOETINGEN (ZACO)
Aantal speelmomenten: Minimaal 10, maximaal 14
Spelvorm: doubletten
Speeldag: clubavond verenigingen
Tijd: 19.30 uur tot 23.00 uur
Periode: mei t/m september met afsluiting finaleavond
 1e vrijdagavond van oktober
Locatie(s): op 3 verschillende locaties bij verenigingen
Inschrijfgeld: € 5,00 p.p. (€ 10,00 per equipe)

ZOMER COMPETITIE TRIPLETTEN (ZCT)
Aantal speelmomenten: 3
Speeldag: zaterdag
Tijd: 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur
Periode: juni en juli
Locatie(s): op 3 verschillende locaties bij verenigingen 
Inschrijfgeld: € 9,00 p.p. (€ 27,00 per equipe)

ZOMER COMPETITIE DOUBLETTEN (ZCD)
Aantal speelmomenten: 3
Speeldag: zondag
Tijd: 11.00 uur tot ongeveer 16.00 uur
Periode: april en mei
Locatie(s): op 3 verschillende locaties bij verenigingen 
Inschrijfgeld: € 9,00 p.p. (€ 18,00 per equipe)

WINTER COMPETITIE TRIPLETTEN (WCT)
Aantal speelmomenten: 3
Speeldag: zondag
Tijd: 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur
Periode: januari, februari en maart
Locatie(s): op 3 verschillende locaties bij verenigingen 
Inschrijfgeld: € 9,00 p.p. (€ 27,00 per equipe)

WINTER COMPETITIE DOUBLETTEN (WCD)
Aantal speelmomenten: 3
Speeldag: zondag
Tijd: 11.00 uur tot ongeveer 16.00 uur
Periode: oktober, november en december
Locatie(s): op 3 verschillende locaties bij verenigingen 
Inschrijfgeld: € 9,00 p.p. (€ 18,00 per equipe)

District West
ZOMER COMPETITIE TRIPLETTEN (ZCT)
Aantal speelmomenten: 3
Spelvorm: tripletten in poules van 16 teams
Speeldag: zondag
Tijd:  10.30 uur tot ongeveer 17.30
Periode: april t/m juni
Locatie(s): op verschillende locaties bij verenigingen 
Inschrijfgeld: € 7,00 p.p. (€ 21,00 per equipe)
 
AVOND DOUBLETTEN COMPETITIE (ADC)
Aantal speelmomenten: 6
Speeldag: dinsdag
Tijd: 19.30 uur tot 23.00 uur
Periode: mei t/m juni
Locatie(s): op verschillende locaties bij verenigingen
Inschrijfgeld: € 10,00 p.p. (€ 20,00 per equipe)
 
ZATERDAGMIDDAGCOMPETITIE (ZAMI)
Aantal speelmomenten: 5
Spelvorm: tête-à-tête/triplette, 2 Doubletten, 
 tête-à-tête/triplette in teams van 4 en 
 poules van 6 teams
Speeldag: zaterdag
Tijd: 12.00 uur tot 16.30 uur
Periode: april t/m juni
Locatie(s): op verschillende locaties bij verenigingen 
Inschrijfgeld: € 5,00 p.p. (€ 20,00 per equipe)
 
WINTERSENIORENCYCLUS (WSC)
(vanaf volgende winter in gewijzigde vorm)
Aantal speelmomenten: 11
Spelvorm: teams van 3 tripletten (9 personen)
Speeldag: woensdag
Tijd: 13.00 uur tot 17.30 uur
Periode: oktober t/m maart
Locatie(s): op verschillende locaties bij verenigingen binnen
Inschrijfgeld: € 20,00 per equipe
 
WINTER COMPETITIE DOUBLETTEN (WCD)
Aantal speelmomenten: 3
Spelvorm: doubletten in poules van 16 teams
Speeldag: zondag
Tijd: 10.30 uur tot 17.30 uur
Periode: oktober t/m januari
Locatie(s): op verschillende locaties bij verenigingen binnen
Inschrijfgeld: € 7,50 p.p. (€ 15,00 per equipe)

DISTRICTSCOMPETITIES
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Tekst: bondsbureau

District Oost
ZOMER TRIPLETTEN COMPETITIE
Aantal speelmomenten: 3
Speeldag: zondag
Tijd: vanaf 10.00 uur tot er 5 partijen zijn gespeeld
Periode: april t/m juni
Locatie(s): bij verenigingen die een geschikte locatie 
 hebben en enigszins centraal liggen.
Inschrijfgeld: € 10,00 p.p. (€ 30,00 per equipe)

ZOMERAVOND CLUBONTMOETINGEN (ZACO)
Aantal speelmomenten: 3
Spelvorm: doubletten mix
Speeldag: donderdag
Tijd: 19.00 uur tot 22.30 uur
Periode: april t/m juni
Locatie(s): op 3 verschillende locaties bij verenigingen 
 in 3 of 4 clusters.
Inschrijfgeld: € 2,00 p.p.

WINTER COMPETITIE DOUBLETTEN (WCD)
Aantal speelmomenten: 3
Speeldag: zaterdag
Tijd: vanaf 11.00 uur tot er 4 partijen zijn gespeeld
Periode: november t/m maart
Locatie(s): bij verenigingen die een geschikte overdekte
 locatie hebben
Inschrijfgeld: € 12,50 p.p. (€ 25,00 per equipe)

District Zuidwest
ZOMERCLUB COMPETITIE (ZCC)
Aantal speelmomenten: 6, gevolgd door een play-off 
Spelvorm: 3 speelronden per ontmoeting
Speeldag: zaterdag (richtdag) 
Tijd: 13.30 uur aanvang (richttijd) 
Periode: april t/m september
Locatie(s): competitie met uit- en thuiswedstrijden
Inschrijfgeld: € 24,00 per team van 4 personen

District Zuidoost
REGIOZOMERCOMPETITIE ZUIDOOST (REGIO ZUID)
Aantal speelmomenten: 4
Spelvorm: tripletten
Speeldag: zaterdag/zondag
Tijd: 10:30 tot 17:00
Periode: april t/m juni
Locatie(s): bij verenigingen (thuis en uit)
Inschrijfgeld: € 5,00 p.p. (€ 15,00 per equipe)

REGIOZOMERCOMPETITIE ZUIDOOST (REGIO NOORD)
Aantal speelmomenten: 3
Spelvorm: tripletten
Speeldag: zaterdag
Tijd: 10:30 tot 17:00
Periode: mei t/m juni
Locatie(s): bij verenigingen (thuis en uit)
Inschrijfgeld: € 5,00 p.p. (€ 15,00 per equipe)

REGIOWINTERCOMPETITIE ZUIDOOST (REGIO NOORD)
Aantal speelmomenten: 10
Spelvorm: doubletten
Speeldag: zaterdag
Tijd: 10:30 tot 17:00
Periode: mei t/m juni
Locatie(s): bij verenigingen (thuis en uit)
Inschrijfgeld: € 5,00 p.p. (€ 10,00 per equipe)

District Zuid
ZOMERAVOND COMPETITIE (ZAC)
Aantal speelmomenten: 15 met 2 wedstrijden per avond
Spelvorm: tripletten
Speeldag: dinsdag of woensdag
Tijd: 19:30 tot 22:30 uur
Periode: mei t/m september
Locatie(s): bij verenigingen (thuis en uit)
Inschrijfgeld: € 9,00 p.p. (€ 18,00 per equipe)

WINTERAVOND COMPETITIE (WAC)
Aantal speelmomenten: 18 met 2 wedstrijden per avond
Spelvorm: Doubletten, 4 spelers per equipe
Speeldag: maandag of woensdag
Tijd: 19:30 tot 22:30 uur
Periode: oktober t/m april
Locatie(s): bij verenigingen (thuis en uit)
Inschrijfgeld: € 9,00 p.p. (€ 36,00 per equipe)
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Tekst en beeld: het bondsbureau

Ben en Coby zijn niet alleen privé en petanque partners, ook 
zakelijk zijn ze lange tijd aan elkaar verbonden geweest. Ze 
runden samen een slijterij in Naarden, waar men ook terecht 
kon voor een klein hapje en drankje. Na het harde werken zijn 
ze naar Zeeland vertrokken om uit te rusten. Later hebben ze 
zich in Elburg gevestigd om dichterbij de (klein)kinderen te 
wonen. 

Ben en Coby zijn beide super enthousiaste boulers. Ze spelen 
dan ook niet alleen voor de gezelligheid. Ze zijn begonnen 
met boulen in de jaren tachtig. Hun dochter organiseerde voor 
het bedrijf, waar ze destijds werkte, een familietoernooi in het 
Amsterdamse Bos. Later boulden ze vooral op vakantie en 
nu dus bij JBC ‘t Harde. Ze nemen deel aan de ZACO van het 
districtsteam. Ben heeft zelfs een beker gewonnen in 2013 
tijdens een verenigingskampioenschap tête-à-tête. Ben heeft 
de ambitie om in de top vier van ’t Harde te komen. “Bij de 
jaarvergadering word je dan naar voren geroepen. Dat vind ik 
wel heel leuk.” Clubkampioen lijkt hem ook wel wat.
“We spelen zoveel mogelijk samen. Bij de club word je 

natuurlijk ingedeeld maar als we samen ergens naar toe gaan 
dan spelen we ook samen,” aldus Coby. Coby plaatst en Ben 
schiet. “Ik mag dat dan proberen,” zegt Ben.

Overal waar ze gaan, brengen ze petanque onder de aandacht.
Ze gingen vaak met de camper opstap en regelden dan altijd 
wel een paar mensen om tegen en mee te spelen. “Bijna iedereen 
heeft wel een setje. Het is erg leuk om tegen onbekenden te 
spelen. Vriendschappen ontstaan makkelijk op de boulebaan.” 
De taalbarrière leidt soms tot hilariteit. Coby vertelt: “zo waren
we in Duitsland een keer aan het spelen en met z’n allen op 
zoek naar een ‘schweintje’, terwijl ik het butje gewoon in mijn 
hand had. Wat hebben we toen gelachen.” Ze maakten er 
overal een feestje van, inclusief zelf geknutselde prijzen voor 
de winnaars. 

Niet alleen op vakantie weten ze mensen te enthousiasmeren 
voor petanque. Met twee andere bewoners van het senioren-
complex waar Ben en Coby wonen, hebben ze voor de deur
een petanque baan gerealiseerd. Van afspraken bij de gemeente 
tot sponsoren benaderen, alles regelen ze zelf. Negen jaar 
geleden opende de wethouder de baan. “Nu willen we er 
nieuw grind op en worden er bankjes om de baan geplaatst, 
dan kunnen we weer een feestje vieren met een kleine 
heropening,” zegt Ben.

Met al dat aanstekelijke enthousiasme en onuitputtelijke 
energie is het ook niet verwonderlijk dat ze onderdeel 
uitmaken van de feestcommissie van JBC ’t Harde. Want 
mensen aan het boulen krijgen? Dat kun je wel aan Ben en 
Coby overlaten.

Coby en Ben van den Kommer

PETANQUEKOPPELS

HET LEVEN MOET 
JE spelen
Deze keer is het woord aan Ben (81 jaar) en 

Coby (80 jaar) van den Kommer, 61 jaar gehuwd. 

Ze zijn sinds acht jaar lid bij JBC ’t Harde en spelen 

vier keer per week. Op zondag spelen ze bij 

PV Gelre, dan is ’t Harde dicht. 
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WANNEER WE 
NAAR SPORT 
kijken

Vrienden krijgen ruzie met elkaar over sport. Herrieschoppers 
vernielen een stadion of bedreigen de scheidsrechter met de 
dood. En dat alleen maar door het zien spelen van anderen!

WANNEER WE ZELF SPORTEN
Als we zelf meedoen voelen we die hartstochten nog 
persoonlijker. Wanneer we op zondag een toernooitje spelen, 
gedragen we ons op een manier die buiten het sportterrein zou 
worden bekeken als een teken van krankzinnigheid. We praten 
in onszelf. We vloeken tegen dode voorwerpen. We gooien 
met dingen, worden agressief tegen vrienden en soms spelen 
we vals omdat de schijn van een overwinning op dat moment 
belangrijker lijkt dan ons zelfrespect.

PERSOONLIJKE BELEVENIS 
Welke pressies brengen ons tot dit soort acties? Boulen is 
kennelijk niet alleen maar een lichamelijke ervaring: Het is een 
totale persoonlijke belevenis. Je laat immers je persoonlijkheid, 
gewoonten en houding niet achter als je de baan oploopt. 
Wat je daar doet wordt erkend als ‘lichamelijke activiteit’, maar 
iedere spierbeweging veroorzaakt een emotionele reactie. En 
het is juist die emotionele geladenheid, die gevoelskant van de 
sport, die het zo fascinerend, opwindend en frustrerend maakt.

Er is waarschijnlijk niets dat bij ons meer 

opwinding veroorzaakt dan het kijken naar 

sport. We kunnen de wedstrijden waar we naar 

kijken moeilijk ontspannend noemen, als we 

zien wat een spanning ze bij de toeschouwers 

veroorzaken. Maar…ze zijn wel een goede 

afleiding! 

Ze brengen namelijk opwinding en onzekerheid 

in het dagelijks leven. 

Door: Joop Pols

Die emotionele geladenheid komt van veel kanten. 
• Ten eerste is er de intrinsieke druk om de fysieke uitdaging 

te overwinnen die deel uit maakt van iedere sport. 
• Ten tweede is er de culturele druk van onze maatschappij, 

die grote waarde hecht aan mooie prestaties. 
• Ten derde is er de persoonlijke druk, die voort komt uit je 

eigen sportervaring en de manier waarop je hebt geleerd 
daarop te reageren.                             

ONZEKERHEID
Petanque biedt een specifieke reeks uitdagingen: zo veel 
mogelijk boules dichter bij het but krijgen dan je tegenstander 
of de boules van je tegenstander het veld uit schieten. Die 
taken zijn op zichzelf zinloos, behalve om je vermogen te 
testen om ze uit te voeren. De onzekerheid van het resultaat 
maakt het spel interessant. Maar die onzekerheid maakt het 
spel automatisch ook angst-verwekkend. Je vraagt je altijd af: 
“Gaat het me wel lukken?” Geen enkele bouler, al is hij nog zo 
goed, is immuun voor deze angst. 

ONVOORSPELBAAR
Een ander belangrijk punt dat intrinsiek is voor petanque, 
is het niet te verwaarlozen toeval. Hoe goed je ook speelt, je 
kunt niet altijd rekening houden met het weer, de conditie van 
het terrein, vreemde stuiteringen van een boule of zelfs een 
tegenstander die plotseling het beste spel van zijn leven speelt.
Net als de andere intrinsieke factoren is dit onvoorspelbare 
element één van de dingen die petanque interessant maken, 
maar ook zenuwslopend.

Pech hebben is een emotionele uitdaging, omdat het je kwaad 
of ontmoedigd kan maken en omdat je het moet verwerken 
zonder je emotionele evenwicht te verliezen. Bovendien zijn 
wij geneigd om tegenslag langer te onthouden en je er meer 
door te laten beïnvloeden dan door een gelukkig toeval. 

Bovenstaand is een bondige samenvatting van een aantal 
mentale zaken die ik de afgelopen paar jaar heb besproken met 
daarnaast vooral de adviezen om je spel op mentaal niveau te 
verbeteren. 
De komende tijd wil ik het met jullie hebben over de techniek 
van petanque. Maar…dan op een andere manier. 

TECHNIEK & TACTIEK

Het herkennen van deze elementen 
zal je, net als een mooie zwaai en 
balvoering, helpen begrijpen waarom 
je op de baan zo vaak niet doet wat je 
wel kunt!
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We maken kennis met Lex van Rootselaar, 

bondsbestuurder met de portefeuille 

verenigingsondersteuning.

DOE HET
samen!

INTERVIEW

HOE BEN JE BEKEND GERAAKT MET PETANQUE?
Mijn partner en ik waren een wandeling aan het maken in 
Barneveld en passeerden een terrein waar mensen aan het 
boulen waren. We stopten even om het te aanschouwen. 
Een speler riep: ‘kom even kijken!’ Dat hebben we gedaan en 
ik ben daarna lid geworden van Petanque Barneveld. Dat is  
ongeveer 3 jaar geleden. Voor die tijd heb ik wel eens gebouled 
op de camping, maar nooit bedacht om het als sport te gaan 
doen. Vroeger heb ik veel gevolleybald, maar dat werd op den 
duur een te grote lichamelijke belasting.

SINDS 2 JUNI 2018 BEN JE ACTIEF ALS BESTUURSLID MET  
PORTEFEUILLE VERENIGINGSONDERSTEUNING.  
WAAROM DIE PORTEFEUILLE?
Vereniging komt natuurlijk van het woord verenigen, ‘samen 
iets oppakken’. Dat ‘samen’ zit in mijn bloed. Hiërarchie heeft 
niet mijn voorkeur. Iedereen is gelijk. 
Samen dingen bereiken is veel mooier dan alleen vind ik. Maar 
willen we wel hetzelfde bereiken? Nooit wil iedereen hetzelfde, 
ook niet binnen de NJBB. De uitdaging is dan om alle neuzen 
dezelfde kant op te krijgen. Sommige leden komen voor de 
gezelligheid, sommige komen puur voor het boulen. Als je dat 
inzichtelijk kunt maken, laat je de waarden van de ander zien 
en ontstaat er meer begrip voor elkaars situatie. 

WAT IS JE LEUKSTE PETANQUE ERVARING?
Ik heb geen specifieke petanque ervaring.  
Tegenwoordig speel ik ongeveer twee keer in de 
week. Onze vereniging is ’s avonds en in het 
weekend niet open, dat is niet uitnodigend 
voor jongeren. Ik ben de jongste speler 
van mijn vereniging.
Ik speel zelden wedstrijden of compe-
tities. Voor een belangrijk deel speel 
ik voor de gezelligheid. Ik heb wel een 
paar keer meegedaan aan de Captains- 
cup (bij een andere vereniging). Het 
is altijd fijn als het schieten mooi lukt.  
‘Pikken’, noemen ze dat hier in Groningen. 
Grappig dat elke regio weer zijn eigen  
termen heeft.

WAT DOE JE VERDER IN JE DAGELIJKSE 
LEVEN?
Genieten! Ik ben met pen-
sioen. Als enthousiast 
geograaf probeer 
ik veel op reis 
te gaan. 

Daarnaast heb ik een grote verzameling buitenlandse school-
atlassen. Bij voorkeur reis ik met het openbaar vervoer. Zo 
heb ik vorig jaar met mijn vriendin een rondreis gemaakt door  
Bulgarije met het openbaar vervoer. Omdat ik veel gebruik 
maak van het openbaar vervoer, let ik extra op zaken die 
hiermee te maken hebben. Het valt mij dan ook op dat veel  
verenigingen op hun website niet vermelden wat de dichtstbij-

zijnde bushalte is.

HOE BEVALT JE FUNCTIE IN HET BONDSBESTUUR?
Tot nu toe goed, er is een heldere taakverde-

ling en dat vind ik prettig. Ook al doe je het 
allemaal samen, er zijn duidelijke afspraken 

en dat is fijn. Dit bestuur is anders dan 
veel besturen van sportverenigingen, 
er is namelijk een bondsbureau wat 
ondersteuning biedt. Zo zijn we niet 
uitvoerend bezig, maar veel meer  

sturend. We krijgen zaken voorgelegd 
om daar oordeel over te geven en niet om 

uit te voeren. 

HOE IS DE WERKDRUK?
Op dit moment zijn wij  

bezig met het ont-
wikkelen van een 

enquête die we 
zullen afnemen 
onder de ver-
enigingen. 



19

Tekst: bondsbureau/ beeld: Bas Niemans

Op deze manier wordt duidelijker wat de verenigingen van  
de landelijke organisatie verwachten en op welke manier zij 
kunnen worden ondersteund. Ik verwacht dat de werkdruk 
op mij als portefeuillehouder verenigingsondersteuning zal  
toenemen, dit is alleen maar positief!

WAT ZIJN JE AMBITIES ALS BESTUURSLID?
Mijn ambities zijn om ervoor te zorgen dat meer verenigingen 
gebruik maken van het uitgebreide ondersteuningsaanbod, 
zodat ze ontlast worden in de dagelijkse gang van zaken. Een 
vereniging ben je samen, hetgeen betekent dat iedereen de 
handen uit de mouwen moet steken. Dat zorgt automatisch 
voor een betere sfeer. Het besef dat een vereniging vanuit een 
collectief wordt gerund wil ik beter ventileren.

IS ER IETS WAT ZOU JE HEEL GRAAG WILLEN VERANDEREN?
Ik zou willen zien dat petanque meer als publieksport wordt 
gepresenteerd. Dit kan bijvoorbeeld door het spelen met  
gekleurde boules. Dan is de wedstrijd voor publiek veel beter 
te volgen. 
Daarnaast wil ik het besturen van een vereniging meer centraal 
stellen. Vaak houdt het bestuur van een vereniging zich te veel 
met operationele zaken bezig. Dan zijn ze niet aan het besturen, 
maar aan het uitvoeren. Besturen is toch iets heel anders.  
Ik denk dat er nog te weinig besef is hoe het anders kan. Het 
bestuur van een vereniging moet zorgen dat de juiste mensen 
op de juiste plekken zitten. 

ALS JE 1 GOUDEN TIP MAG GEVEN AAN VERENIGINGEN, 
WAT IS DIE DAN?
Publiceer elke vacature! Ik heb gemerkt dat het vaker voorkomt 
dat een vereniging bijvoorbeeld wel een nieuwe voorzitter 
zoekt, maar daar wordt niet iedereen van op de hoogte gesteld. 
Er wordt links en rechts wat gepolst. Maar zo bereik je nooit 
iedereen.
Communiceer meer, gooi het open. Daarnaast adviseer ik  
om de taken op te knippen. Zo kun je de verschillende taken 
makkelijker verdelen over personen binnen de vereniging.  

WIL JE NOG IETS KWIJT AAN DE LEZERS?
Doe het samen!

Monsjeu de Boules is een échte petanque-kenner. Hij weet antwoord op 
al je petanque vragen. Heb je een vraag over spelregels, de organisatie 
van de sport of iets over petanque in het algemeen?  Monsjeu de Boules 
heeft altijd een antwoord voor je.

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.

“Mag er tijdens officiële wedstrijden en  

competities gebruik gemaakt worden van  

een digitale afstandsmeter? ” 

- Kees Zonneveld, 66 jaar, JdB De Stetters

In het RPS staat alleen dat een meting moet worden 
verricht met een ‘geschikt’ meetinstrument, waarover 
beide teams moeten beschikken. Al eerder, in 2016, heeft 
de reglementencommissie aan de FIPJP de vraag voorge-
legd of een lasergestuurd meetinstrument als zodanig kan 
worden betiteld.

Het antwoord van de heer Yves Laurens van de Commission 
arbitrage, statuts et réglements, en van de heer Claude 
Azema, president van de FIPJP was duidelijk:
De enige gevalideerde meetinstrumenten zijn, voor zover 
bekend, het meetlint (10m), de rolmaat, de uitschuifduim-
stok, en de passer.
De laser instrumenten van Bosch of andere elektronische 
hulpmiddelen, zoals de apps ‘mMesure’ van OBUT, zijn 
dus reglementair niet toegelaten. De reglementencommissie 
heeft geen aanwijzingen dat hierin inmiddels verandering 
is gekomen.

Dat neemt niet weg, dat het door u genoemde instrument 
goed kan werken. Er is dan ook geen enkel bezwaar tegen 
om het als speler te gebruiken. De tegenstander mag 
het desgewenst altijd nog met conventionele middelen 
nameten.

Voor een scheidsrechter is het evenwel niet toegestaan 
een dergelijk instrument te gebruiken.

OOK EEN VRAAG?
E-mail je vraag naar redactie@njbb.nl en wie weet staat 
jouw vraag de volgende keer hier. 

Q
U

ESTIONS

A
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Voorstel 
NIEUWE 
CONTRIBUTIESTRUCTUUR
DE HUIDIGE SITUATIE
De verenigingen dragen nu jaarlijks een bedrag af aan de lan-
delijke organisatie dat gebaseerd is op een verenigingsbijdrage 
en de kosten voor een licentie. Voor de verenigingscontributie 
wordt een staffel gehanteerd en de licentiekosten worden 
berekend per lid. Met betrekking tot de verenigingsbijdrage is 
er kritiek op de staffel. Een vereniging met 50 leden betaalt 
€ 56 meer dan een vereniging met 49 leden. En er is kritiek 
omdat niet helder is waar de bedragen op zijn gebaseerd. Is 
het alleen een rekensom of is het gebaseerd op de grootte 
van de vereniging en de mate waarop zij een beroep doen op 
ondersteuning van de landelijke organisatie?

In de huidige structuur wordt er onderscheid gemaakt tussen 
spelers met een wedstijdlicentie en spelers met een clublicentie. 
Het is aan verenigingen die veel spelers met een wedstrijdlicen-
tie hebben niet uit te leggen waarom zij voor deze groep spelers 
het verschil t.o.v. een clublicentie moeten betalen terwijl er 
bovenop deze kosten ook nog inschrijfgelden voor toernooien 
en kampioenschappen komen. Spelers met een clublicentie 
begrijpen daarentegen niet waarom de vereniging een afdracht 
voor hen moet betalen aangezien deze groep spelers niet aan 
NJBB-activiteiten buiten de vereniging mag deelnemen.

Uit de praktijk blijkt dat er binnen deze laatste groep spelers 
toch ook de behoefte bestaat om deel te nemen aan regionale 
activiteiten (bijv. districtscompetities en NPC). Ook wordt 
er een enorme toename van promotietoernooien geconsta-
teerd waaraan veel houders met een clublicentie deelnemen. 
Tenslotte worden verenigingen belemmerd als zij een invaller 
willen inzetten (bijvoorbeeld tijdens de NPC), omdat dan eerst 
de licentie gewijzigd moet worden.

NIEUW MODEL
Het bondsbestuur heeft geconcludeerd dat de contributie die 

de vereniging betaalt duidelijk onderbouwd moet worden, 
zodat het onderscheid tussen houders van een clublicentie en 
een wedstrijdlicentie te verklaren is. Het nieuwe model past 
in de koers die de verenigingen in 2013 met elkaar hebben 
afgesproken: ‘petanque als competitiesport’ en het stimuleren 
van beoefenaars om aan de sport deel te nemen. Daarnaast 
is ingezet op de kerntaken van de bond door het sportaanbod 
en de bondsorganisatie te vernieuwen en veel aandacht te 
steken in verenigingsondersteuning en promotie van de sport. 
In het meerjarenbeleidsplan heeft het bondsbestuur ook 
de opdracht gekregen (van alle verenigingen) om een nieuw 
contributiemodel te ontwikkelen. Er is veel tijd geïnvesteerd 
om tot een zorgvuldig voorstel te komen.

Het voorstel voor het nieuwe contributiemodel houdt in dat 
de verenigingen een bondsbijdrage betalen die gebaseerd is 
op het aantal leden van de vereniging. Deze bondsbijdrage  
is bedoeld om de basisondersteuning voor verenigingen te 
kunnen garanderen. Elk lid van de vereniging krijgt hiervoor 
een licentie waarmee hij of zij het recht heeft om aan alle 
sportactiviteiten in het binnen- en buitenland deel te nemen.  
De bondsbijdrage (voorstel € 22,50) dekt echter niet de totale 
kosten van de begroting. Daarom is het noodzakelijk om 

de inschrijfgelden van competities (districtscompetities en 
NPC) en kampioenschappen (NK’s en Masters) aan te passen. 
Hierbij wordt gezocht naar een balans waarbij het nog steeds 
aantrekkelijk blijft voor leden om deel te nemen aan allerlei 
activiteiten. 

ACHTERGROND VAN HET NIEUWE MODEL.
Het bondsbestuur heeft kritisch gekeken naar de activiteiten 
van de bondsorganisatie en de daarbij behorende begroting. 
Wat doen we allemaal en voor wie is dat bedoeld? 
Het geld wordt in algemene zin besteed aan het ontwikkelen 

Elk lid van de vereniging krijgt hiervoor een licentie waarmee hij of zij het recht
heeft om aan alle sportactiviteiten in het binnen- en buitenland deel te nemen.  
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van sportaanbod, het behartigen van de belangen van de 
sport en de NJBB (nationaal als internationaal), het promoten 
van de sport, het doorontwikkelen van verenigingsdienstver-
lening, het organiseren van opleidingen, strategie en beleid en 
het starten van projecten in het kader van het verbeteren van 
het sportaanbod, promotie en verenigingsondersteuning. 
De kosten van het sportaanbod bedragen ongeveer een kwart 
van de begroting. Driekwart van de totale uitgaven gaat naar 
de verenigingen en de sport in het algemeen. Aangezien het 
grootste deel van onze uitgaven niet direct aan het sportaan-
bod wordt besteed, is het niet billijk om een groot deel van de 
inkomsten van de sporters te vragen. Vandaar dat de afdracht 
van de verenigingen aan de landelijke organisatie gebaseerd  
is op de minimale basisondersteuning en dat voor het sport-
aanbod het principe geldt ‘you play, you pay’. Aangezien de 
kosten voor het sportaanbod hoger zijn dan de inkomsten 
en er met het nieuwe voorstel een tekort op de begroting 
ontstaat, worden deze kosten gedeeltelijk gedekt door een 
verhoging op bepaalde inschrijfgelden door te voeren.
 
OVER WEDSTRIJDSPELERS EN CLUBSPELERS
Het zwart – wit beeld van de wedstrijd- en clubspelers (de  
ene gaat voor het hoogste en de andere heeft genoeg aan 
af- en toe bij de club een balletje gooien) vraagt om enige 
nuancering. Het bondsbestuur heeft zeven verschillende type 
boulers onderscheiden die op verschillende manieren de sport 
willen beoefenen. Het is niet de bedoeling om een hard onder- 
scheid te maken. Het is niet reëel om deze groepen te gaan 
onderscheiden in verschillende soorten spelers met verschil-
lende licenties. Het bondsbestuur kiest er daarom ook voor 
dat elke speler van elke vereniging evenveel mogelijkheden 
moet krijgen om te kunnen spelen in alle wedstrijdvormen.

GEVOLGEN VOOR DE VERENIGINGEN VAN HET VOORSTEL.
Het aanpassen van een contributiemodel is een ingewikkeld 
proces aangezien er in een nieuw model verenigingen meer of 
minder gaan afdragen t.o.v. hetgeen er nu wordt afgedragen aan 
bondsbijdrage. Veel verenigingen gaan in het nieuwe voorstel 

minder betalen, enkele meer. Het is echter aan de vereniging 
om te bepalen hoe deze kosten worden doorberekend aan de 
leden. Er zijn allerlei vormen om dat op een goede dan wel 
geleidelijke manier op te vangen.

TOT SLOT
De afgelopen jaren zijn verschillende modellen ontwikkeld en 
besproken. Veel modellen zijn beoordeeld vanuit de vraag: 
wat betekent dit financieel voor mij als speler of mijn vereniging? 
Het bondsbestuur beseft terdege dat verenigingen eerst 
kijken wat de financiële gevolgen zijn voor de eigen vereniging. 
Dit is niet onlogisch maar om tot een wezenlijke verandering 
te komen, is het eveneens van belang om samen te bekijken 
wat het beste is voor de sport en hoe wij gezamenlijk nieuwe 
beoefenaars kunnen stimuleren om aan ons totale sportaan-
bod deel te nemen. Het voorstel dat nu op tafel ligt, haalt de 
onevenredigheid en belemmeringen die er nu zijn weg. Alle 
verenigingen betalen in het nieuwe model een bondsbijdrage 
op gelijke basis. In die bondsbijdrage zitten ook collectiviteits-
voordelen verdisconteerd (o.a. verzekeringen, Buma-stemra 
/ Sena, bondsblad) waar elk lid indirect voordeel aan heeft 
doordat de kosten in het collectief lager zijn dan wanneer de 
vereniging deze kosten zelf zou maken. 

Daarnaast vormen wij met zijn allen (verenigingen en landelijke 
organisatie met zijn commissies en werkgroepen) ‘de bond’. 
Dat wil zeggen dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor 
een zo goed mogelijk sportaanbod. De verenigingen kunnen 
dat het beste voor de groep spelers die alleen binnen de ver-
eniging willen boulen. De landelijke organisatie komt in beeld 
voor die boulers die ook buiten de vereniging willen boulen 
en deel willen nemen aan districtscompetities, NPC, NK’s of 
internationale toernooien. Met zijn allen dragen we bij aan de 
algemene kosten (bondsbijdrage) en voor de groep leden die 
willen deelnemen aan het sportaanbod buiten de vereniging 
worden extra kosten (inschrijfgelden) in rekening gebracht. 
Hoe die kosten uiteindelijk binnen de vereniging worden 
verrekend, blijft altijd de keuze van de vereniging.

Op 24 november 2018 komt de bondsraad weer 

bijeen. Een belangrijk onderwerp op de agenda  

is het voorstel van het bondsbestuur voor de nieuwe 

contributiestructuur. De bondsraad gaat een 

besluit nemen. Het voorstel wordt aangenomen, 

afgewezen of aangenomen met wijzigingen.
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INTERVIEW

Leen is lid sinds 2011 bij ‘Club de Petanque Folâtre’ in Pijnacker. 
Op 11 augustus 2018 heeft Leen met succes zijn opleiding tot 
Regionaal Scheidsrechter afgesloten. Leen maakt deel uit van 
het wedstrijdsecretariaat bij Folâtre en werkt bij het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Hij is vaak op de club te vinden. 

WAT WAS JE MOTIVATIE OM JE IN TE SCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING 
TOT REGIONAAL SCHEIDSRECHTER?
Op de club was ik al een tijd actief als scheidsrechter en  
wedstrijdleider en ik wilde graag de juiste opleiding daarvoor 
volgen. Ik heb gewacht met inschrijven totdat de opleiding tot 
scheidsrechter in onze regio gehouden werd. 

WAT VOND JE VAN DE OPZET VAN DE OPLEIDING?
In principe goed, al zat in ons geval de intakedag erg kort op 
de eerste verdiepingsbijeenkomst. Je wordt verwacht al stage 
te hebben gelopen voor de eerste verdiepingsbijeenkomst en 
daar was nu geen tijd voor. Hiervoor hebben we uitstel gekregen, 
hetgeen ook nodig was. Gelukkig heb ik begrepen dat er bij de 
nieuwe opleidingen meer tijd zitten tussen de intake en de eerste 
verdiepingsbijeenkomst.
Dat klopt. Onder andere in verband met vakanties en gering 
aantal inschrijvingen, was het deze keer niet anders te plannen. 

WAT VOND JE LEUK AAN DE OPLEIDING?
Het mooiste onderdeel van de opleiding, vind ik de drie  
stages die je moet lopen. Ik heb drie hele leuke stages gehad bij  
ervaren scheidsrechters waar ik heel veel van geleerd heb. De 
eerste stage was bij Les Francophiles. Ik werd daar meteen 
in het diepe gegooid en direct als scheidsrechter ingezet. De 
tweede stage was bij De Goede Worp, tijdens het zomertoer-
nooi. Daar werd ik ook meteen aan het werk gezet. Dit werkte 
heel goed. Mijn derde stage was tijdens het ‘Vlaardings maatje’. 
Dit was voor mij als scheidsrechter een druk toernooi met veel 
metingen. 

WAT VOND JE MINDER?
Ik vind het jammer dat er bij de opleiding niet directe feedback 
is op je huiswerk. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Op het 
eind, na de laatste verdiepingsbijeenkomst, wordt het portfolio 
gecontroleerd door de PvB beoordelaar. De PvB beoordelaar 
bepaalt na beoordeling van je portfolio of je deel kan nemen 
aan de PvB (Proeve van Bekwaamheid oftewel het examen). In 
eerste instantie kreeg ik het bericht dat ik niet kon deelnemen 
aan de PvB. Omdat ik dit niet goed begreep, nam ik contact op 
met mijn PvB beoordelaar.  We hebben de opdrachten besproken 
en uiteindelijk mocht ik toch deelnemen aan de PvB. 

HEB JE NOG MEER TIPS OM DE OPLEIDING TE VOLGEN?
Om de opleiding tot regionaal scheidsrechter te kunnen volgen 
is het van belang dat je overweg kan met de computer. Ik zou 
zeggen dat je voor het computergedeelte van de opleiding  
iemand kan inschakelen om je te helpen. Als je dit kan regelen, 
hoef je op dit punt niet af te haken. Ik ben bang dat wij als NJBB 
een aantal goede scheidsrechters zullen missen als iedereen 
zelf goed overweg moet kunnen met de computer. Verder zit 
de opleiding goed in elkaar.  

WAT VOND JE VAN DE TIJDSBELASTING VAN DE OPLEIDING?
Ik ben wel gewend om aan te poten en had dus niet veel moeite 
om de opdrachten op tijd te maken en stages te lopen. Het was 
niet heel gemakkelijk om een goede stage te regelen. Er zijn 
weinig toernooien die geschikt zijn voor een stage en iedereen 
van de lopende opleiding zoekt toch in dezelfde regio. Om die 
reden adviseer ik cursisten om tijdig te beginnen met het zoeken 
van een stageplek. Eventueel kun je de opleiders vragen om je 
hierbij te ondersteunen. 

RAAD JE ANDEREN AAN DE OPLEIDING TE VOLGEN?
Jazeker. Iedereen die er fysiek goed aan toe is, kan de opleiding 
volgen.

“IEDEREEN KAN DE  
opleiding
VOLGEN”
Een interview met kersverse Regionaal Scheids-

rechter, Leen Hoogerdijk (59 jaar).

Door: het bondsbureau
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Socia� wal�

Ga jij de uitdaging aan?
Geef je dan op voor de nationale intakedag!

Op zondag 21 oktober 2018 is de nationale 
intakedag voor de voorselectie van de jeugd, 
beloften en vrouwen bij Club de petanque 
Folâtre in Pijnacker.
Doe mee!
Aanmelden kan tot 9 oktober via...>

1 OKTOBER 2018

We zijn er weer klaar voor!
Morgen weer de tweede speeldag van de 
NPC. Wij kijken er naar uit en blikken alvast 
vooruit. Zo staan er morgen weer ruim 130 
geweldige petanque wedstrijden op het 
programma. Welke teams gaan hun eerste 
punten behalen en welke teams gaan hun 
puntenaantal verdubbelen? ...>

12 OKTOBER 2018

Nationale Sportweek
Je kan als vereniging nog steeds meedoen met 
de AH sportactie!!
Kijk snel op >
https://nationalesportweek.nl/doe-mee-als-
sportclub...>

18 SEPTEMBER 2018

De petanquesport kan niet zonder goed opgeleide functionarissen 

(wedstrijdleiders, scheidsrechters en instructeurs). Ze zijn nodig om 

toernooien, competities en kampioenschappen in goede banen te 

leiden en leveren een enorme bijdrage bij het opvangen van nieuwe 

leden en het aanleren van de basisbeginselen van petanque.

MELD JE AAN ALS OPLEIDER
Zoals in de vorige Petanque werd aangegeven, bestaat er binnen de NJBB momenteel 
een kleine groep opleiders die de opleidingen tot Regionaal Scheidsrechter (RSR), 
Regionaal Wedstrijdleider (RWL) en Basis Instructeur Petanque (BIP) verzorgt. Deze 
kleine groep wordt enorm gewaardeerd! De kerninstructeurs, leercoaches en PvB-
beoordelaars zorgen ervoor dat er momenteel landelijk meerdere opleidingen tegelijk 
worden gegeven. Dat levert voor de verenigingen meer functionarissen op!

Verenigingen hebben behoefte aan meer opgeleide functionarissen, daarom zijn er 
meer opleidingen nodig. Om meer opleidingen tegelijk te kunnen organiseren (en 
nog beter aan de vraag van de verenigingen te kunnen voldoen), is het noodzakelijk 
om meer opleiders op te leiden. Het is daarom goed om te zien dat de groep oplei-
ders voor de opleidingen tot RSR en BIP de afgelopen periode is gegroeid. Bij 
de opleiding tot RWL zijn er momenteel slechts twee kerninstructeurs actief. 

Wil jij een bijdrage leveren aan meer wedstrijdleiders, 
scheidsrechters en instructeurs? 
Meld je bij het bondsbureau via info@njbb.nl! 

UPDATE OPLEIDINGEN
Nadat er voor RSR meerdere opleidingen zijn gegeven, zijn de eerste reguliere 
opleidingen voor RWL en BIP nu ook een feit. De eerste reguliere opleiding voor 
RWL (01) vindt plaats in district Noord (Ureterp). Voor BIP zijn inmiddels opleidingen 
in de districten Zuidwest en West van start gegaan. Voor RSR geldt dat de opleidingen 
nu lopen en dat het schema wordt gevolgd dat op de website www.njbb.nl staat. 

De bedoeling is om voor het eind van 2018 een totaalplanning voor 2019 te presen-
teren. In deze totaalplanning is voor iedereen te zien welke opleiding waar en wanneer 
zal plaatsvinden. 

INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING BIJ JOU IN DE BUURT
Wordt er een opleiding georganiseerd bij jou in de buurt en wil je hier graag aan 
deelnemen? Laat je dan door je vereniging inschrijven. De inschrijvingen verlopen 
via de vereniging omdat er per opleiding een beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
zijn. Voor RWL en RSR geldt dat er vijftien cursisten deel kunnen nemen, voor BIP 
zijn dit er tien. In eerste instantie wordt er per vereniging één cursist per opleiding 
geplaatst. Dit zorgt ervoor dat elke vereniging evenveel kans heeft om leden te laten 
opleiden tot functionaris. De vereniging kan wel extra cursisten aanmelden, die 
worden op een reservelijst geplaatst. Bij voldoende beschikbare plekken voor de 
opleiding worden kandidaten van de reservelijst geplaatst.

Wil je meer weten over de NJBB Academie in het algemeen of over een specifieke 
opleiding? Kijk dan op www.njbb.nl of stel je vraag via info@njbb.nl. 

Meer opleiders = meer opleidingen = meer functionarissen
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VERENIGINGEN

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 Les boules fleuries. 

In het voorjaar bezoeken duizenden toeristen de Bollenstreek en 

genieten ze van de bollenpracht op de Keukenhof. Voor de oprichters

van de vereniging in 1992 was het dus niet moeilijk een mooie 

naam te verzinnen voor een nieuwe jeu de boules vereniging: 

Les boules fleuries. In april 2017 werd het 25-jarig bestaan uitbundig 

gevierd.

Tijdens de feestelijkheden werden er 17 

leden in de bloemetjes gezet, omdat ze 

vanaf het begin lid waren.
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Tekst: Huug Tielemans (voorzitter Les boules fleuries)/ beeld: Les boules fleuries

Ook een keer in deze rubriek staan? 
Neem dan contact op met de redactie.

GESCHIEDENIS
Al snel bleken heel wat Lissenaren 
belangstelling te hebben voor onze 
sport. Zo’n 100 leden vermaakten zich 
iedere zondagmorgen op een zanderig 
trainingsveld tussen de voetbalvelden 
van voetbalclub FC Lisse. Bijna 15 
jaar lang werd er op allerlei manieren 
geïmproviseerd om het maar zo gezellig 
mogelijk te hebben. In de winter werd 
uitgeweken naar bollenschuren en zelfs 
naar een manege, zodat er toch het 
hele jaar door gespeeld kon worden. 
Het bestuur deed haar uiterste best 
om de gemeente te bewegen een stuk 
grond ter beschikking te stellen waarop 

binnen- en buitenbanen gerealiseerd 
konden worden. En dat lukte wonder-
wel. In 2006 stond er een prachtig 
boulodrome met 18 binnenbanen en 
buiten lagen er 32 banen te wachten op 
boulers. Intussen bestond Les boules 
fleuries uit bijna 200 leden die naar 
hartenlust konden spelen op banen, die 
de sfeer uitademen van een Keukenhof.

VRIJWILLIGERS
Zonder vrijwilligers was onze prachtige 
accommodatie nooit tot stand geko-
men. In onze gelederen bevinden zich 
heel veel vaklieden, die in hun vrije tijd 
ook voor de vereniging de handen uit  
de mouwen steken. Schoonmakers, tuin- 
lieden, redactieleden van het clubblad, 
barpersoneel, trainers en doe-het-zelvers 
zorgen ervoor dat we financieel een  
gezonde en gezellige vereniging zijn. 
Een keer in de maand is een groep  
vrijwilligers actief om een aantal mensen 
met een beperking (Stichting De Zeven- 
sprong) een leuke jeu de boules avond 
te bezorgen. Jaarlijks gaan ruim honderd 
uitnodigingen de deur uit naar al die 
vrijwilligers om met elkaar een gezellig 
feestje te hebben.

ACTIVITEITEN
Naast recreatieve toernooien wordt 
er ook veel aandacht besteed aan de 
wedstrijdsport. Vier teams zijn actief 
in de NPC. Een van de hoogtepunten is 
ons jaarlijkse Harddraverijtoernooi in 
september. In de kermisweek staat Lisse 
bol van allerlei activiteiten. Zo’n 200 
deelnemers uit heel de Bollenstreek 
dingen naar de mooiste prijzen, terwijl 

de penningmeester handenwrijvend de 
boel gadeslaat. Een interessante bron 
van inkomsten vormen de feestjes. 
Leden en buitenstaanders kunnen de 
banen en het clubhuis afhuren om iets 
te vieren, onder voorwaarde dat er ook 
daadwerkelijk gebould wordt. 

LEDENAANWAS
Enige tijd geleden stond er in dit blad 
een artikel van de voorzitter van  
PV Gouda waarin hij vertelde wat voor 
activiteiten die club had ontwikkeld om 
nieuwe leden te krijgen. Dit artikel was 
een inspiratiebron voor onze jubileum- 
commissie. In oktober 2017 werden 
niet-leden in de gelegenheid gesteld 
gratis kennis te maken met Les boules 
fleuries en met onze sport. Op drie ach-
tereenvolgende zondagmiddagen gaven 
onze instructeurs een clinic, waaraan 
telkens ongeveer dertig personen 
deelnamen. Het werd een groot succes. 
Mede dankzij deze clinics hebben we 
voor de eerste keer de mijlpaal van 250 
leden bereikt.

We vinden het belangrijk dat iedereen 
aan onze sport kan deelnemen. Vandaar 
dat we onze contributie laag houden. 
Voor € 88,00 per jaar kan men op 
maandagmiddag, dinsdagochtend en 
–middag, woensdagavond, donderdag-
ochtend, vrijdagavond en zondagochtend 
vrij spelen.

Kortom, Lisse is niet alleen in het bezit 
van een schitterend Keukenhof, maar ook 
van een bloeiende pétanquevereniging: 
Les boules fleuries.
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Twee (of drie) boules per persoon, en één but. 

Meer heb je niet nodig. Toch?

Nou, niet dus. Er staan nog wat tastbare zaken in 

het spelreglement — en dan laat ik het terrein nog 

even buiten beschouwing.

Deze keer wil ik het met u hebben over kleding, 

meetinstrumenten, en (toch weer) buts en boules.

KLEDING EN SCHOEISEL
Artikel 36 zegt:
Spelers dienen correct gekleed te zijn. In het bijzonder is 
het verboden te spelen met ontbloot bovenlichaam en 
om veiligheidsredenen moeten spelers gesloten schoeisel 
dragen dat tenen en hielen beschermt.
Wat is correct? Hier komt de goede smaak om de hoek kijken, 
en uw eigen beoordelingsvermogen. Maar ‘correct’ kan op een 
nudistencamping betekenen dat u juist géén kleding draagt 
(‘… in het bijzonder’ geldt alleen als het voorafgaande geldt). 
Uiteindelijk beslist de scheidsrechter.

Wat betreft uw schoeisel: sandalen of blote voeten zijn 
dus niet toegestaan. De NJBB heeft voor ons allemaal 
een ongevallenverzekering afgesloten, en navraag bij de 
verzekeringsmaatschappij leert dat deze niet uitkeert als 
een speler geblesseerd raakt door verwijtbaar gedrag. Het 
dragen van onveilig schoeisel valt hier nadrukkelijk onder. 
Een scheidsrechter is verantwoordelijk voor de handhaving 
van deze regel, en hij of de club kunnen aansprakelijk worden 
gesteld, mocht er een ongeluk gebeuren.

MEETINSTRUMENTEN
In artikel 26 wordt iets gezegd over uw meetgereedschap.
Metingen worden verricht met een geschikt instrument, 
waarover beide equipes dienen te beschikken.

Door: Boudewijn Waijers, scheidsrechter

KLEDING, MEET-
INSTRUMENTEN, BUTS EN 

boules

TUSSEN DE REGELS

Wat is geschikt? Iemand vroeg de reglementencommissie 
of een digitale meter (die werkt met lasertechnologie) is 
toegestaan. Voor het antwoord had de commissie zich in 2016 
al gewend tot de internationale scheidsrechterscommissie in 
Marseille. Het antwoord was duidelijk:
De enige gevalideerde meetinstrumenten zijn, voor 
zover bekend, het meetlint (10m), de rolmaat, de 
uitschuifduimstok, en de passer.
U mag wel andere meetinstrumenten gebruiken, bijvoorbeeld 
de app mMesure van Obut, maar een dergelijke meting is 
reglementair niet geldig: een ‘echte’ meting gaat altijd voor.

BUTS
De laatste tijd is er (met name in het buitenland) wat commotie 
ontstaan over het but. In de laatste versie van de spelregels 
(2016) staat dat het gewicht van een but mag variëren tussen 
10 en 18 gram. Echter, in de lijst met toegestane buts en boules 
staan de ‘magnetische’ butjes van Obut (de buts noirs) met 
name genoemd als toegestaan. Maar deze wegen bijna 22 
gram! 
In afwachting van internationale consensus heeft de 
reglementencommissie hierover beslist dat de specifieke regel 
(over de buts van Obut) hier voorrang heeft op de algemene 
regel (over het gewicht). De buts noirs blijven in Nederland 
voorlopig dus toegestaan.

BOULES
In het verleden is de reglementencommissie altijd streng 
geweest over gekleurde boules. Deze zijn niet toegestaan, tenzij 
ze door de fabriek gekleurd worden geleverd. Internationaal 
begint de mening hierover echter te verschuiven. In reactie 
hierop heeft de commissie haar standpunt wat verzacht.
Het nieuwe standpunt is dat het markeren van boules door 
middel van een bescheiden markering mag, bijvoorbeeld 
door met een stift enkele puntjes of streepjes erop te zetten, 
of een deel van de striage in te kleuren. De eigenschappen 
van uw boules, met name de stroefheid, mogen hierdoor 
niet veranderen, dit ter beoordeling van de scheidsrechter. U 
mag uw boule dus, bijvoorbeeld, niet voorzien van een paarse 
rubber coating.

EN DAN NOG DIT…
In de vorige Petanque schreef ik over het weghalen van boules 
door spelers. Hier was ik niet helemaal volledig. Ik haalde 
artikel 9 aan, dat gaat over het wegnemen van een boule om 
te zien of een but vanuit de cirkel zichtbaar is — en dus geldig. 
Alleen de scheidsrechter mag dit doen. In artikel 25 staat 
echter dat je, om te kunnen meten, boules tijdelijk weg mag 
nemen. Dit komt natuurlijk veel vaker voor, en mag ook door 
uzelf gebeuren. Dank aan Arnold en Rob, die mij hierop wezen!
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VRIJWILLIGER IN BEELD Tekst en beeld: het bondsbureau

ROB HULST
Rob is sinds 1988 lid van JBV Waddinx-
veen. Sinds 1995 zet hij zich enorm in 
voor de opleidingen binnen de NJBB en 
heeft hij een programma voor wedstrijd-
leiders (WELP) ontwikkeld, wat intensief 
wordt gebruikt. 
Rob heeft veel profijt van zijn opgedane 
ervaring en kennis uit zijn werkzame 
leven. Rob begon bij Philips als program-
meur, daarna systeemontwerper en 
later was hij verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van alle ontwikkelde software. 
Bij Hewlett Packard was hij o.a. verant-
woordelijk voor het ontwikkelen en 
uitrollen van soft- en hardware in Europa. 
In die periode heeft hij veel cursussen in 
binnen- en buitenland gegeven.

WAAR IS JOUW LIEFDE VOOR PETANQUE 
ONTSTAAN? 
Zoals bij velen, op de camping in Frankrijk. 
Toen er in Waddinxveen een vereniging 
werd opgericht ben ik meteen lid geworden. 

HOE BEN JE MET VRIJWILLIGERSWERK 
BEGONNEN?
Ik leerde ‘het spelletje’ bij de vereniging 
en wilde daar ook de regels bij kennen. 
Daarom begon ik in 1989 aan de opleiding 
tot scheidsrechter A.  Daarna volgde ik de 
overige opleidingen voor scheidsrechters 
(B, SR2, SR3 en SR4). En daarna de oplei-
dingen tot wedstrijdleider A, B, WL2 en 
WL3. Destijds verzorgde Gerrit Buitenhuis 
de opleidingen. Hij vroeg mij in 1995 of ik 
lid wilde worden van de opleidingscom-
missie. Dit heb ik gedaan, vervolgens heb 
ik veel van Gerrit geleerd. 

WAT IS ER LEUK AAN VRIJWILLIGERSWERK?
Ik had een behoorlijk drukke baan, daarom 
was ik op zoek naar een fijne manier om 
te ontspannen. Jeu de boules, en alles wat 

erbij kwam kijken, vormde een welkome 
afwisseling met mijn werk. Omdat ik iets 
kan doen wat dichtbij mijzelf ligt, voelt het 
eerder als ontspanning dan als ‘werk’. 

WAAROM HEB JE VOOR OPLEIDINGEN GEKOZEN 
EN NIET EEN ANDERE VRIJWILLIGERSFUNCTIE?
Veel van mijn kwaliteiten kan ik inzetten 
bij werkzaamheden rond de opleidingen. 
Daarnaast vind ik dit erg leuk om te doen. 
Nadat we de opleidingen hebben opge-
zet, ligt nu de focus op het daadwerkelijk 
geven van de opleidingen. Tijdens de 
bijeenkomsten probeer ik het verhaal zo 
duidelijk mogelijk uit te leggen aan de cur-
sisten. Deze bijeenkomsten en het contact 
met de cursisten geven mij energie.  Ik ben 
veel liever op pad om een opleiding te 
geven dan dat ik moet vergaderen. 

HEB JE NOG PLANNEN VOOR DE TOEKOMST ALS 
HET GAAT OM DE OPLEIDINGEN?
Enkele jaren geleden heb ik een plan 
geschreven over het ‘vormbehoud’ van 
scheidsrechters en wedstrijdleiders. 
Geslaagde functionarissen moeten up-
to-date blijven met de materie en op de 
hoogte zijn van eventuele wijzigingen in 
reglementen. Je merkt toch dat de kennis 
die tijdens een opleiding is opgedaan na 
verloop van tijd wegzakt. Dat mag niet het 
geval zijn als we de kwaliteit van de officials 
willen waarborgen. 
Daarnaast denk ik ook graag mee over de 
opleiding van opleiders. Om in het hele 
land goede opleidingen te kunnen geven, 
is het noodzakelijk om gekwalificeerde 
opleiders te hebben. Daarom moeten we 
met de NJBB investeren in het opleiden 
van opleiders.
Het is een genoegen met Rob te praten over 
wat hij voor de opleidingen heeft gedaan. 
Het enthousiasme spat ervan af. 
Rob, bedankt!

In deze nieuwe rubriek 
komen mensen aan het 
woord die zich vrijwillig 

inzetten voor onze sport. 
Vrijwilligers zijn de spil 

van de NJBB. 
Zonder vrijwilligers 

bestaat er namelijk geen 
georganiseerde sport. 

Rob, bedankt!



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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