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Voorwoord

Beste lezer,

Deze editie is met zorg samengesteld 
in samenwerking met PC De Gooiers als 
gastredactie. Zij tonen hun vereniging in 
de rubriek ‘Vereniging aan het woord’.

De start van het NPC seizoen 
2019/2020, podiumplaats EK 
Veteranen, uitslagen NK’s en een 
overzicht van de districtscompetities 
zijn onderwerpen die in deze editie van 
het blad aan bod komen.

Veel leesplezier!

De redactie 

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

Agenda
NJBB EVENEMENTEN 2019

ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 NOVEMBER
Finaleweekend Masters
PC de Gooiers, Nieuw-Loosdrecht

ZATERDAG 23 NOVEMBER
Vergadering Bondsraad
Bondsbureau NJBB, Nieuwegein

ZATERDAG 21 DECEMBER 
NK Precisieschieten 
Afscheid Sjoerd Pieterse voor  
verenigingen
PVN, Nieuwegein
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MONSJEU DE BOULES
In de vorige petanque (editie 97) was 
een artikel te lezen over het sportpro-
motieconcept ‘Monsjeu de Boules’.
Mario Blom en Jobbi Schefferlie geven 
namens de NJBB clinics aan mensen die 
nog niet bekend zijn met petanque. 

“Wellicht ontvangt je vereniging soms 
aanvragen voor bedrijfs- en/of familie-
uitjes. Voor enkele euro’s per deelnemer 
meer (hetgeen de vereniging zelf uiteraard 
kan doorberekenen aan de gebruiker) 
kan je de professionele ‘Monsjeu de 
boules’-clinic inzetten. Je verenging is 
hiermee ontzorgd en geniet bovendien 
nog steeds van de baromzet. De clinic 
wordt volledig naar wens en op niveau 
ingevuld, waardoor de sport én je 
vereniging zich optimaal kan presenteren 

EEN NIEUWE 
CONTRIBUTIESTRUCTUUR
Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe 
contributiestructuur in werking. 
Op www.njbb.nl/contributiestructuur is 
een tekenanimatie te vinden die uitleg 
geeft over de nieuwe contributiestructuur. 

Uitnodiging

AFSCHEID SJOERD PIETERSE 
Tijdens de najaarsvergadering van de bondsraad op 23 november 

treedt onze voorzitter Sjoerd Pieterse af na een periode van 6 jaar. 

Tijdens het NK Precisieschieten is er voor verenigingen gelegen-

heid om hem te bedanken, op zaterdag 21 december bij PVN, 

Galecopperzoom 1 te Nieuwegein.

aan de buitenwereld,” aldus Jobbi.
Elke vereniging heeft inmiddels een 
e-mail gehad over de inzet van ‘Monsjeu 
de Boules’. De mogelijkheden zijn haast 
eindeloos. 



5

DE LAATSTE ...
Gisteren was de laatste zomerse dag van dit jaar, daar ging ik 
tenminste van uit. Dus trok ik er (ligfiets, korte broek, korte 
mouwen) op uit om daar lekker van te profiteren. Ik was niet 
de enige: veel cabrio’s op de weg, heel veel racefietsers (nog 
even voordat de fiets voor het natte seizoen in het vet gaat), 
wandelaars, volle terrasjes en parkeerterreinen bij wandel-
gebieden.... Ik vermoed dat veel mensen net als ik geneigd zijn, 
als zij verwachten dat iets voorlopig voor het laatst is, daar net 
een beetje bewuster mee om te gaan, er meer aandacht aan te 
besteden, het extra te laten ‘tellen’. 

Zou dat ook zo werken bij petanquewedstrijden? Letten wij 
beter op bij het spelen van onze laatste boule (extra belangrijk, 
uiterste concentratie vereist)? Dan moeten we ons misschien 
bij elke boule voorstellen dat het de laatste is. Alleen moet 
je daar wel weer mee uitkijken. Ik wil nog weleens, als ik mijn 
laatste boule heb gespeeld, efficiënt bij het opstaan meteen 
de cirkel oprapen. Maar soms hebben medespelers wèl nog 
boules in de hand - die mogen dan niet meer worden gespeeld: 
kans op grote score verprutst! Dat is mij niet één keer, maar 
tweemaal in dezelfde competitie gebeurd. Het wordt mij nog 
regelmatig ingewreven...

Dit jaar is voor mij sowieso een jaar waarin ik van alles voor de 
laatste keer (als voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules 

VAN DE 
VOORZITTER

Bond) doe. Het congres van de CEP (de Europese petanque-
federatie), de serie ledenraadplegingen in het voorjaar, 
kampioenen op een NK huldigen... Soms was ik mij daarvan 
bewust - wat een licht gevoel van nostalgie veroorzaakte - 
soms minder. Op het moment dat ik dit schrijf staan mij nog 
wel een paar ‘laatste keren’ te wachten: strategisch beraad, 
bondsraad, een paar bestuursvergaderingen - bijeenkomsten 
waar belangrijke onderwerpen aan de orde komen over 
de toekomst van onze bond en van de petanquesport in 
Nederland. Een toekomst waaraan ik hoop een bijdrage te 
blijven leveren, maar dan in een andere functie - of gewoon als 
betrokken NJBB-lid.

Dit is dus ook mijn laatste stukje op deze plek. De trouwe 
lezers dank ik hartelijk voor hun aandacht. Veel dank ben ik 
ook verschuldigd aan allen met wie ik de afgelopen zes jaar 
fantastisch heb samengewerkt. Dat zijn er te veel om namen 
te gaan noemen, maar de medewerkers van het bondsbureau 
mogen zich zeker aangesproken voelen.
Het ga jullie goed, ik blijf mij inzetten voor onze sport en onze 
organisatie.

Tot ziens op de banen!
Sjoerd Pieterse

ZILVEREN SPELDEN UITGEREIKT
Op 29 september zijn er tijdens de familiedag bij Petanque 
Club Ça Roule maar liefst 2 zilveren bondsspelden uitgereikt. 

HENNY VAN SCHAAIJK
Naast dat Henny zich voor Ça Roule heel actief heeft ingezet, 
heeft hij jarenlang in het bestuur van afdeling 7 gezeten en is hij 
wedstrijdleider en vervult een rol als bondsraadslid.

KEES BESSELING 
Buiten zijn actieve rol bij Ça Roule zet Kees zich in voor de 
opleidingen binnen de NJBB in de functie van leercoach 
en kerninstructeur. Hij was voorzitter van afdeling 7, 
districtscoördinator Noordwest, begeleider/coach van de 
Nederlandse jeugd- en damesselectie.

CEES KALIS
Afgelopen mei heeft Cees Kalis een zilveren bondsspeld 
mogen ontvangen voor zijn jarenlange inzet als secretaris van 
het tuchtcollege.
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COMPETITIE

Op zaterdag 21 september is NPC seizoen 2019/2020 van start 

gegaan. In totaal doen er 320 teams mee van 117 verschillende 

verenigingen. Alle teams spelen verspreid over zes divisies met in 

totaal 45 poules. Een beeldend overzicht van de eerste speelronde.

NPC start

Noteer in je 
agenda!
NPC richtspeeldagen 

seizoen 2020/2021

2020: 19 september, 3 oktober,  

17 oktober, 31 oktober, 7 november, 

21 november, 12 december 

2021: 9 januari, 23 januari,  

6 februari,  20 februari, 6 maart,  

20 maart, 10 april.
Team Gooiers 5 in de 6e divisie, uit tegen Kampong (bij PVN)

Team JdB Petangeske

Zes leden van Het Zuider-
boeltje Zwolle, lanceerden 

de but voor de 1e wedstrijd 
NPC 19-20, onder geweldige 

weersomstandigheden, dus fijn 
buiten gespeeld. Wel verloren, 

maar met veel plezier !

Team van Amicale Cuijk

Team van CdP Folâtre en 
Sporting Badhoevedorp

Tineke Verstappen 
van NPC-team 
‘t Lover 5 uit Asten.
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Tekst: vereniging, bij redactie bekend

UITSLAG 
ENQUÊTE NPC
Naar aanleiding van de enquête over de 
Nationale Petanque Competitie (NPC) 
is de belangrijkste conclusie dat de 
behoefte onderschreven wordt om in 
de topdivsie van de NPC per speelronde 
een wissel te kunnen toepassen. Ook 
geeft het merendeel in de topdivisie 
aan 6 partijen tête-à-tête toe te willen 
voegen in plaats van 1 speelronde 
doubletten.

PILOT WISSELSPELER
Er is een pilot gestart het seizoen 
2019/2020 met het wisselen van  
spelers. Het toevoegen van het  
onderdeel tête-à-tête kost meer  
voorbereiding. Eventueel wordt er  
vanaf seizoen 2020-2021 een pilot 
gedraaid in de topdivisie.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
In de NLpetanque nieuwsbrief van 
afgelopen augustus staat een link naar 
de samenvatting van de belangrijkste 
conclusies. Op de NLpetanque website 
onder nieuws staat een overzicht van 
alle verstuurde nieuwsbrieven.  

Het NPC-reglement is simpel en duidelijk: 
‘De Nationale Petanque Competitie is een jaarlijks te houden toernooi voor verenigings- 
teams. Een teamplaats in de NPC komt niet toe aan een ingeschreven team, maar aan 
de lidvereniging die het team heeft ingeschreven.’

WIE BEPAALT DE TEAMSAMENSTELLING?
De clubs horen volgens het reglement dus te bepalen, maar in de praktijk blijkt dat 
hier geen eenduidige invulling door clubs aan wordt gegeven. Vanuit het speelveld 
komen er meerdere signalen binnen dat het niet helemaal gelijkwaardig gaat en dat 
er heel verschillend invulling aan gegeven wordt. 

MEEDENKEN?
Graag leggen we wat vragen / stellingen neer, om je zo te laten meedenken hierover:
• Weet jij wat het beleid / standpunt van jouw club hierin is? 
• Wordt het huidige beleid ook goed gedragen door de spelers van de club? Zowel in 

de hogere divisies als in de lagere divisies?
• De club bepaalt; maar bij welk orgaan in de club is dit neergelegd? Is dat bij het 

bestuur? Of bij de wedstrijdcommissie? Of eigenlijk toch bij het team zelf (in de 
vorm van de teamcaptain / coach, of bij de spelers zelf? Hoe zit het met dat vrienden- 
team wat al jaren samen speelt; mogen die het nog wel zelf bepalen?

• Kunnen teams zelfstandig besluiten om van promotie af te zien (en dus in een 
‘comfortabele’ divisie blijven ‘hangen’) of blokkeren ze daarmee de doorstroming 
en heeft dan ‘de club’ het voor het zeggen?

Eigenlijk is het ook wel logisch dat clubs hier best moeite mee kunnen hebben en  
verschillend invulling aan geven want er zijn namelijk ook heel veel verschillende  
belangen die op het spel staan. De grootste vraag is; hoe kunnen clubs deze verschil-
lende belangen goed met elkaar verenigen?

REAGEREN OP DIT ARTIKEL? 
Herken je vraagstellingen die hierboven beschreven staan? Of loop je juist tegen  
andere zaken aan? Dan nodigen we je graag uit om jouw idee/ jullie clubbeleid hier-
over met ons te delen, zodat wij hier in een volgende editie een vervolg op kunnen 
geven. Alleen verenigingen kunnen ideeën inbrengen en niet individuele leden. Stuur 
een e-mail naar redactie@njbb.nl 

NPC DILEMMA

GEEN TEAMPLAATSEN MAAR 
verenigings PLAATSEN
De eerste speelrondes van de NPC zijn inmiddels geweest en  

de competitie draait op volle toeren. Na het pilotseizoen in 2015/2016 

is dit inmiddels het vijfde seizoen. Er gaat veel goed, maar over  

sommige aspecten van de competitie bestaan toch nog wat onduide-

lijkheden. Dat blijkt ook uit onderstaand ingestuurd stuk.
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Tekst: het bondsbureauTOERNOOIEN

Bij het EK petanque, leeftijdscategorie veteranen 

(55+) hebben de Nederlandse mannen opnieuw 

een podiumplaats behaald. 

Voor de vierde keer op rij stonden de Nederlandse Veteranen 
op het podium. Na een derde plaats in 2014, eerste plaats in 
2016 en 2017 werd er opnieuw een derde plaats behaald.

Het EK Veteranen, dit jaar gehouden in Albena (Bulgarije), 
werd gespeeld in triplettenvorm. Het Nederlandse team,  

NEDERLANDSE VETERANEN HALEN 
OPNIEUW brons OP EK

bestaande uit Bert van Dijk, Rajen Koebeer (beide Les Bohe-
miens de Petanque), Henry Calvetti en Junior de Jong (beide 
PU Kennemerland), stond onder leiding van Meep Poel. Junior 
de Jong nam dit jaar de plaats in van Martin Bakker (Le Biberon).

Na de succesvolle voorrondes, versloegen de Nederlandse 
mannen Monaco in de kwartfinale met 13 – 6. In de halve finale 
bleek Zweden met 6 – 13 te sterk. Dit betekent dat Nederland 
samen met Polen een gedeelde derde plaats heeft behaald. De 
finale is gewonnen door Frankrijk dat met 13 – 4 van Zweden 
wist te winnen.

De Nederlandse equipe die in Albena, Bulgarije, 

meedeed aan het EK Tripletten Mannen is daar op 

de twaalfde plek geëindigd. 

Italië werd Europees kampioen door in de spannende finale 
met 13-12 van België te winnen. Op de derde plaats eindigden 
Spanje en Slovenië.

De Nederlandse equipe, bestaande uit Patrick Tuaux, Ali  
Doualeh, Joey van Doorn en Dennis Mul (allen spelen bij JBC  

NEDERLAND TWAALFDE OP EUROPEES 
KAMPIOENSCHAP TRIPLETTEN MANNEN ’t Dupke in Sint-Michielsgestel), met als coach Toon van  

Alebeek, begon het EK voortvarend met en 13-0 overwinning op 
Turkije. Daarna werd gewonnen van Israël (12-8) en Luxemburg 
(13-3). Pas in de vierde wedstrijd moest in Spanje de meerdere 
worden erkend: 5-13. Ondanks dat de vijfde wedstrijd ook werd 
verloren, met 8-13 van Duitsland, kwalificeerde Nederland zich 
als elfde wel voor de laatste zestien.

Ook in die ronde werd er met winst begonnen (13-6 tegen  
Denemarken), maar gevolgd door een verlies tegen Italië (6-13). 
De barrage daarna tegen Denemarken verliep voor het team 
teleurstellend met een 1-13 verlies tegen opnieuw Denemarken 
waardoor uitschakeling een feit was.
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NK’S 2019 
uitslagen

Meer informatie over de NK’s kun je vinden op 

www.nlpetanque.nl

NK MIX DOUBLETTEN 
13 EN 14 JULI - LES BOULES FLEURIES - LISSE.

DE UITSLAG
1. Ellen Walrave en Marwin van Diermen (Petangeske,  

’t Zwijntje)
2. Katy Kamps-Bosch en Mohammadi Jadoun (Les Cailloux)
3. Marsha Nuijten en Marco Zeitzen (Les Cailloux)
3. Matilda Boström en Marcel van Nieuwenhuizen (ABA)

NK VETERANEN DOUBLETTEN
31 AUG EN 1 SEPT
JBC NIEUWERKERK 
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

DE UITSLAG
1. Junior de Jong en Rajen Koebeer (PUK, Les Bohemiens de 

Petanque)
2. Frans Clement en Peter Koolen (Petangeske)
3. Ed Bosch en Ruud Sakes (Kets Up, Atlantic Boules)
3. Teun van Oijen en Herman Soppe (PUK, Les Mille Iles)

Club de Pétanque Les Cailloux uit Zeist kende een succesvol 
weekend in Italië tijdens de voorrondes van de EuroCup die eind 
juli gehouden werden. Dankzij uitstekende prestaties werd er 
afgesloten met kwalificatie voor het finaleweekend, later dit 
jaar in Saint-Yrieux-sur-Charente (Frankrijk).

In het Italiaanse Dronero werden zes wedstrijden afgewerkt, 
waarvan er maar liefst vijf overtuigend werden gewonnen.  
De eerste winstpartij was tegen Duitsland (21-10). Daarna volg-
den Jersey (28-3), Estland (26-5), Noorwegen (24-7) en Polen 
(21-10). Tussendoor moest Les Cailloux alleen in de Italiaans 
kampioen haar meerdere worden erkend (15-16).

LES CAILLOUX GEKWALIFICEERD 
VOOR FINALES EUROCUP

Het finaleweekend staat van 29 november tot en met 1 decem-
ber 2019 op het programma in Saint-Yrieix-sur-Charente, dat 
niet ver van Bordeaux ligt.

Het podium van het NK MIx

Het podium van het NK Veteranen

Team Les Cailloux tijdens voorronden, beeld: Les Cailloux



10

Jeu de Boulesweek 2020
Georganiseerde week vol gezelligheid waarin het 
jeu de boulen centraal staat.

VOOR WIE?
Ondanks het feit dat we diverse 
toernooien spelen en iedereen graag 
eens wil winnen, is het belangrijk te 
weten dat deze week in het teken staat 
van gezelligheid en samen spelen.

De Jeu de Boulesweek is toegankelijk 
voor elk niveau en is niet afhankelijk 
van een club- of wedstrijdlicentie.

DE HOOFDPRIJS:
Gratis kampeervakantie van 2 weken 
voor 2 personen!

MEER INFORMATIE:
Jon van Rossum (06-21893386)
of via de site:
www.campinglescharmilles.eu 
(onder het kopje “Arrangementen” 
in het menu “Camping”).

VAN 23 T/M 30 MEI 2020
Tarief: vanaf

per koppel, per week
€575,-

WAT KUNT U 
VERWACHTEN?

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

6 Jeu de boules-
toernooien

Een leuk uitstapje 
in de omgeving

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

Camping les Charmilles is een sfeervolle, 
verzorgde familiecamping onder gastvrije 
Nederlandse leiding in hartje Ardèche. De camping 
heeft een fraaie ligging in het zonnige dal van de 
Auzon en biedt een schitterend uitzicht over de 
omgeving. De 99 plaatsen zijn op knusse wijze in 
terrassen aangelegd. 
Van half mei tot eind juni en vanaf de laatste week 
van augustus tot eind september worden wekelijks 
in een ongedwongen en gezellige sfeer diverse 
activiteiten georganiseerd zoals jeu de boules en 
wandelen. De camping is in 2020 geopend van 16 
mei tot 16 oktober.

Vorig jaar stuurde onze zoon een mailtje door over de Jeu de Boulesweek 
in de Ardèche. Het leek hem meer iets voor ons dan voor zijn gezin 
met jonge kinderen alhoewel zij het jaar daarvoor er een geweldige 
kampeervakantie hadden! Een zeer vriendelijk geprijsd programma deed 
ons besluiten daar eens te gaan kijken! We werden warm ontvangen door 
de eigenaren Maaike en Martin. Buiten de Jeu de Bouleswedstrijden was 
er ruimte voor het verkennen van de omgeving, wandelen, aquarellen 
of gewoon lekker relaxen.  Vanaf de camping is er een prachtig uitzicht 
over het dal. De maaltijden waren uitstekend verzorgd.

Dit alles is reden genoeg voor ons om ook in 2020 deel te nemen aan 
de Jeu de Boulesweek om de daar gemaakte vrienden weer op te 
zoeken.

Hans en Franca Olsthoorn, Pétanque MIDI Delft

PETANQUEKOPPELS

De spreekwoordelijke petanquevonk sloeg over tijdens het 
boulen op vakanties. Daar waar voor de meeste mensen na de 
zomervakantie een jaar van niet spelen wordt ingeluid, ging 
familie Timmermans in woonplaats Tilburg op zoek naar een 
geschikte vereniging. 

LEUKER DAN OP DE CAMPING
Na een korte zoektocht kwamen de Timmermans uit bij PV 
Tilburg. Het gevoel bij de vereniging was erg goed en voor 
Sam en Jip was er een basiscursus beschikbaar om de sport 
zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Dat zorgde ervoor 
dat het boulen steeds beter ging en het plezier dus ook groter 
werd. “Dit is nog leuker dan op de camping” zijn Jip en Sam 
het snel met elkaar eens. 
Samen zijn ze regelmatig te vinden op toernooien. In eerste 
instantie vooral Peter en Sam samen, maar ook Jip maakt 
steeds vaker haar opwachting samen met haar vader. Sam 
was zelfs al te vinden op het Nederlands Kampioenschap 
Tête-à-tête, waar ze bij de junioren op de vijfde plek eindigde. 
Ook de toernooien van Maaseik en Asten zijn geen onbekend 
terrein. 

REACTIES
Veel mensen die langs de baan lopen waar Sam of Jip 
spelen, moeten twee keer kijken of het echt klopt dat er zo’n 
jonge speler op het veld staat. “Meestal krijgen we positieve 
reacties”, zegt Sam. “Mensen zijn verrast als ze zien hoe jong 
hun tegenstander is. Onder- of overschatting gebeurt eigenlijk 
niet. Sommige mensen doen wel stom en zeggen dat ze niet 
tegen zo’n jonkie willen spelen. Daar reageer ik niet echt op. 
Na drie ballen hebben ze snel genoeg door dat ik een serieuze 
tegenstander ben.”

SPECIALITEITEN
Als trio heeft team Timmermans alles in huis. Moeiteloos 
noemen ze elkaars sterke punten. Jip kan erg goed schieten, 
Sam is de beste plaatser en Peter is allround. Van alle 
markten thuis. 
Voor Peter was het een hele omschakeling van zijn eerdere 
sporten naar de petanquewereld. “Ik ben tien jaar springruiter 
geweest en heb daarna meegedaan aan survivalwedstrijden. 
Dan is petanque toch echt wat anders. Maar het feit dat ik 
binnen zo’n korte tijd niet alleen actief lid ben, maar ook 
voorzitter van deze vereniging, zegt veel over hoeveel plezier 
ik erin heb.”

VERJONGING
Het drukt de pret niet, maar als het trio één ding zou mogen 
aanpassen aan de sport, is het de gemiddelde leeftijd. “Met 
mijn 44 jaar ben ik samen met een ander bestuurslid een van 
de jongsten in die functie.”
Ook Jip en Sam merken in hun directe omgeving dat er weinig 
medeboulers zijn. “We zijn de enigen op basisschool Tiliander 
die deze sport doen”, zeggen ze in koor. Maar medeleerlingen 
worden wel meegenomen in het plezier dat ze hebben. “Met 
mijn verjaardagsfeestje waren we nog hier”, zegt Jip. “Dat was 
een groot succes.”

BIJNA COMPLEET
Met Peter, Sam en Jip staat bijna het hele gezin op de baan. 
De enige die nog ontbreekt is moeder Angelique. Op de 
vraag of er nog een kans is of zij zich aansluit bij het team, 
antwoordt Sam wel heel snel: “Papa zegt altijd: Je kunt beter 
een staatslot kopen. De kans dat je de hoofdprijs wint is veel 
groter dan dat mama mee gaat petanquen”.

“MENSEN ZIJN verrast
WANNEER ZE ZIEN HOE 
jong                HUN 
TEGENSTANDER IS”
Deze keer komen vader Peter (44) en dochters 

Sam (11) en Jip (7) Timmermans aan het woord. 

Het trio is lid van PV Tilburg, waar Peter ook als 

voorzitter actief is. 

Tekst&beeld: het bondsbureau

Peter, Sam en Jip Timmermans
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www.campinglescharmilles.eu 
(onder het kopje “Arrangementen” 
in het menu “Camping”).

VAN 23 T/M 30 MEI 2020
Tarief: vanaf

per koppel, per week
€575,-

WAT KUNT U 
VERWACHTEN?

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

6 Jeu de boules-
toernooien

Een leuk uitstapje 
in de omgeving

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

Camping les Charmilles is een sfeervolle, 
verzorgde familiecamping onder gastvrije 
Nederlandse leiding in hartje Ardèche. De camping 
heeft een fraaie ligging in het zonnige dal van de 
Auzon en biedt een schitterend uitzicht over de 
omgeving. De 99 plaatsen zijn op knusse wijze in 
terrassen aangelegd. 
Van half mei tot eind juni en vanaf de laatste week 
van augustus tot eind september worden wekelijks 
in een ongedwongen en gezellige sfeer diverse 
activiteiten georganiseerd zoals jeu de boules en 
wandelen. De camping is in 2020 geopend van 16 
mei tot 16 oktober.

Vorig jaar stuurde onze zoon een mailtje door over de Jeu de Boulesweek 
in de Ardèche. Het leek hem meer iets voor ons dan voor zijn gezin 
met jonge kinderen alhoewel zij het jaar daarvoor er een geweldige 
kampeervakantie hadden! Een zeer vriendelijk geprijsd programma deed 
ons besluiten daar eens te gaan kijken! We werden warm ontvangen door 
de eigenaren Maaike en Martin. Buiten de Jeu de Bouleswedstrijden was 
er ruimte voor het verkennen van de omgeving, wandelen, aquarellen 
of gewoon lekker relaxen.  Vanaf de camping is er een prachtig uitzicht 
over het dal. De maaltijden waren uitstekend verzorgd.

Dit alles is reden genoeg voor ons om ook in 2020 deel te nemen aan 
de Jeu de Boulesweek om de daar gemaakte vrienden weer op te 
zoeken.

Hans en Franca Olsthoorn, Pétanque MIDI Delft
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Nieuws
UIT DE DISTRICTEN District West

Na de succesvolle Wintercompetitie Doubletten (WCD) en 
Winterseniorencyclus (WSC) zijn ook de districtscompetities 
in het zomerseizoen, de Avonddoublettecompetitie 
(ADC), de Zomercompetitie tripletten (ZCT) en de 
Zaterdagmiddagcompetitie (ZaMi) succesvol afgerond. Naar 
blijkt voorzien ze allemaal in een behoefte, en het districtsteam 
gaat zeker door met de organisatie. Natuurlijk zou het fijn zijn 
als nog meer teams meedoen aan de ADC en de ZaMi. 

ADC
Hierbij de eindstand van de ADC, met felicitaties aan de 
winnaars: Marcel van Nieuwenhuizen – Marcel Stok (ABA/
Gouda), Edwin Segers – Simon Vogelaar (ABA) en Tim 
Gijsbertsen – Elior van Klaveren (ABA)

ZAMI
Na een tussenjaar is de ZaMi nu volledig piramidaal van opzet, 
en in de hoogste klasse spelen volgend jaar de vier hoogst 
geeindigde teams: 
PV Gouda 1, ‘t Boulende Schaep 1, Nederlek 1 en Waddinxveen 1
aangevuld met de kampioenen van de tweedeklassepoules:
l’Esprit 4 en MIDI 1.
De felicitaties aan de kampioen van 2019, Gouda 1, en aan de 
promovendi, waarvan MIDI 1 in de kortst mogelijke tijd vanuit 
de vierde (in 2018) naar de eerste klasse is gepromoveerd.

ZCT 
In de ZCT vielen in de prijzen: l’Esprit 3, ABA 1 en l’Esprit 1
Gefeliciteerd, heren en dame. 

BESTUURDERSCUP
Op 29 juni vond de derde editie van de bestuurscup plaats. De 
best presterende vereniging was Les Boules Fleuris. We waren 
als districtsteam te gast bij Les Francophiles, dat dit jaar 25 jaar 
bestaat, waarvoor natuurlijk nog onze felicitaties. 

NIEUWE HAL
Nog een vereniging die iets te vieren had was Zoetermeer, 
vanwege de nieuwe hal. De bestaande hal kon worden 
omgetoverd in een mooiere kantine en een prachtige hal, op 
dezelfde plek; proficiat.

REGIONAAL NIEUWS

Heb jij ook regionaal nieuws? Lever dat dan aan 

bij je districtsteam! Zij maken een keuze uit, en  

samenstelling van, alle ontvangen berichten voor 

in dit blad. 

Hierbij de inzendingen voor deze editie:

District Zuidwest
IN MEMORIAM
Op 8 september jl. is Cees Rijnkels plotseling overleden.
Hij was als bestuurslid belast met wedstrijdzaken bij de 
vereniging Petangeske. Naast zijn bestuurlijke taken was hij in 
de wintermaanden coördinator van de verenigingscompetitie 
op donderdagavond. Onlangs was hij geslaagd voor de cursus 
regionaal scheidsrechter.
Naast het grote verdriet voor zijn familie en andere naasten, 
heeft dit voor de vereniging Petangeske een grote weerslag.
Veel sterkte aan zijn familie gewenst om dit verlies een plek te 
geven.

200E LID
Bij CJB Middelburg was het eind augustus reden om feest te 
vieren! Marcel van Luxemburg had zich bij deze vereniging 
als 200e lid ingeschreven. En natuurlijk werd hij even in het 
zonnetje gezet. Hij kreeg een mooie polo met opdruk uitgereikt 
door Wim Vermeule, voorzitter van CJB Middelburg.
Een bloeiende en goed lopende vereniging, met zelfs een aantal 
jeugdleden.

NIEUWE BOULODROME
De Tilburgse vereniging La Donnée heeft een Boulodrome!
Eindelijk is hun droom werkelijkheid geworden. De officiële 
opening zal plaatsvinden ongeveer midden 2020. Hierover 
volgt nog nader bericht. Wel wordt uiteraard de hal deze winter 
al in gebruik genomen, maar er moet nog het nodige gebeuren.

Tekst: de districtsteams
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District Noord
DOUBLETTENKAMPIOENSCHAP
Datum: 2 mei 2020
Speeldag: zaterdag
Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: nog niet bekend
Inschrijfgeld: € 10,00 p.p. (€ 20,00 per equipe)

ZOMER TRIPLETTEN 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 TRIPLETTEN 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 TRIPLETTEN 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 DOUBLETTEN 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’. 

Tekst: districteams
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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): uit- en thuiswedstrijden
Inschrijfgeld: € 5,00 p.p. (€ 10,00 per equipe)

ZOMER COMPETITIE TRIPLETTEN (ZCT)
Aantal speelmomenten: 3
Speeldag: zondag
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: 10.30 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)
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: € 25,00 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: districtsteams

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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DE tactiek 
VAN PETANQUE

In een bruisende partij worden spelers constant uitgedaagd 
en kan het onverwachte op ieder moment ontstaan. Tactisch 
inzicht maakt of breekt je spel. Iedere nieuwe ligging van 
de boules, of ze goed of slecht zijn, vraagt om een nieuwe 
beslissing. 
 
Tactiek is één van de middelen om een wedstrijd te winnen. 
Tactiek is hot! Tactiek is één van de meest besproken elementen 
van het petanque. Iedereen heeft het erover en iedereen heeft 
er ook verstand van. Maar…er veel over praten is blijkbaar nog 
geen sleutel tot succes, zo te zien. 
Tactiek komt in veel wedstrijden niet veel verder dan: ‘Het 
laatste balletje ervoor’. Als dat al lukt want de verleiding blijft 
groot om toch stiekem voor het punt te spelen.
Tactiek is de sleutel naar succes. Dat je er goed in moet zijn is 
wel duidelijk. Hoe je dat wordt, een stuk minder. Laten we eerst 
maar eens op zoek gaan naar de kern van het fenomeen. Om 
het te begrijpen.

DE ELEMENTAIRE TACTIEK 
Tactiek in een partij petanque betekent dat je je tegenstander zo 
snel mogelijk ontwapent. Dat je ze iedere mène weer opnieuw 
berooft van al hun boules en dat jij er met jouw team nog één 
of meer over hebt om punten mee te maken. Zo eenvoudig 
is dat! Het overhouden van boules in een mène noemen we 
boulevoordeel of liever gewoon voordeel.
Het spelreglement maakt dit allemaal mogelijk. Petanque 
heeft namelijk de eigenaardige regel dat het team dat ‘ligt’, niet 
hoeft te spelen. Een serieuze regel die door maar weinig spelers 

Wanneer je bewuster gaat spelen, zul je beseffen 

dat petanque niet beperkt blijft tot een keuze uit 

de twee basisworpen: plaatsen of schieten. 

Het is veel complexer! Het spel omvat een breed 

scala van mogelijke worpen in verschillende 

situaties. Iedere mène is weer anders.

op waarde wordt geschat. Het is de simpele werkelijkheid waar 
we bewuster mee aan de slag moeten. 
De vraag is natuurlijk hoe je het voor elkaar krijgt om iedere 
mène opnieuw weer boules over te houden?
Gewoonlijk spelen wij het ‘tactische’ spelletje waarbij we 
rekenen op spelfouten van de tegenpartij. Daar is niks mis 
mee. Maar zelden gaan we bedoeld spelen om het voordeel te 
veroveren. Maar… in feite zouden we dat wel moeten doen. Het 
opent nieuwe kansen. En het maakt het spel nog interessanter. 

DE WET VAN HET VOORDEEL
Voor iedere te spelen boule zullen we een keuze moeten 
maken. De kans op het behalen van voordeel zal altijd het 
uitgangspunt moeten zijn voor die keuze; het is de basis voor 
de tactische afwegingen in onze sport.

Wat is dat eigenlijk: Voordeel? 
Wanneer jij zojuist het punt hebt veroverd en je tegenstander 

probeert dit punt te verbeteren en zijn worp mislukt, zal hij 
nog een keer moeten spelen. Op datzelfde moment hou jij 
een boule over. Je hebt dan één boule voordeel. Je kan die 
boule op veel manieren gebruiken of inzetten. Voordeel kan 
oplopen tot wel 5 boules per mène. Voordeel is de basis van de 
tactische berekening. Immers, wie in een nieuwe mène het but 
mag uitgooien, speelt ook de eerste boule en heeft daardoor 
meteen nadeel. Theoretisch zou je zo’n mène verliezen, want 
de tegenstand houdt een bal over als alle boules gebruikt 
worden.

TECHNIEK & TACTIEK

 De tactiek van het petanque is niks anders dan: het veroveren, bewaken, 

vergroten en uiteindelijk het benutten van het voordeel.
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“Hoe herken ik gedurende het vervolg van 

het spel een door de tegenstander onterecht 

gespeelde boule, als deze door het spel  

verplaatst is en dus tussen de anderen boules 

gekomen is? De onterecht gespeelde boule 

was de tweede boule van de tegenstander na 

mijn eerste boule.” 

- Anoniem

Ik begrijp uit uw vraag dat uw tegenstander na het werpen 
van uw eerste boule met zijn of haar eerste boule op punt 
is komen te liggen en vervolgens nog een boule werpt. 
Omdat uw tegenstander al op punt lag was het uw beurt 
om te werpen. De tweede boule van de tegenstander is 
dus voor de beurt geworpen en dus ongeldig. Een on-
geldige geworden boule moet onmiddellijk uit het spel 
genomen worden (bij voorkeur door de speler zelf, maar 
in ieder geval met diens toestemming). Blijft de ongeldige 
boule liggen als u uw volgende boule werpt, is deze ongel-
dige boule weer geldig geworden.

Hoe u een ongeldige boule herkent? Een boule zal nooit 
een herkenningsteken krijgen als hij ongeldig wordt. Het 
enige dat erop zit is het spel attent te volgen.

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

Door: Joop Pols

De tactiek van het petanque is niks anders dan: het veroveren, 
bewaken, vergroten en uiteindelijk het benutten van het 
voordeel.

HOE KUN JE HET VOORDEEL BENUTTEN?
We zijn nu bij het belangrijkste moment van de mène 
aangekomen. Je hebt het voordeel van één of meerdere 
boules. En je kunt dus hopen op een score tussen de 1 en 6 
punten. Dat is het moment om je nog eens extra achter je oren 
te krabbelen. Je moet je nu extra concentreren op je tactische 
keuzes en op de kwaliteit van je spel. Het doel is immers om zo 
snel mogelijk 13 punten te scoren. Het is nu belangrijk dat jouw 
winnende worpen lukken. Immers… iedere gelukte worp staat 
gelijk aan één van de 13 punten waar je op uit bent.
Het hangt van de spelsituatie af wat je gaat doen. Eerst 
plaatsen en dan schieten, is meestal niet zo slim. Zeker als de 
boule die geschoten moet worden voor de spelsituatie ligt. Of 
je te wagen aan een aantal schoten. Als alles lukt valt je niets te 
verwijten, maar in het geval dat je bijvoorbeeld met je laatste 
schot mist, kan betekenen dat je een enorm voordeel om zeep 
hebt geholpen. Je moet zien zo efficiënt mogelijk te spelen.
Het is van groot belang dat iedere speler nu zijn 
verantwoordelijkheid neemt. Dat tireurs schieten als de 
spelsituatie daarom vraagt en dat pointeurs wel overwogen 
plaatsen als dat noodzakelijk is.

De simpele en klassieke ‘tactiek’ van gewoon het punt 
verbeteren of wegschieten, is verreweg de meest effectieve. 
Toch is het belangrijk ook op tactische worpen te trainen en 
ze te begrijpen. Je kunt beide worpen namelijk heel goed 
combineren.
Het is belangrijk om in te zien dat iedere boule die jij speelt 
een enorme waarde bezit. Wanneer je twee boules verspeelt, 
kunnen we al van een ‘tactisch drama’ spreken. Iedereen 
kent wel een moment dat je al je boules verspeeld hebt en 
machteloos moet toezien hoe je tegenstanders er schijnbaar 
achteloos 4 punten bijspelen. 
Je moet daarom altijd op percentage spelen. Je percentage is 
het aantal gebruikte boules per mène. Het is heel goed om 
dit tijdens een partij bij te houden. Wanneer je in een mène 
twee (tripletten) of drie (doubletten) boules gebruikt, is je 
percentage 100%. Om je percentage van een hele partij bij 
te houden, deel je de gebruikte boules door het aantal totaal 
gespeelde mènes.
Voorbeeld: In een doubletten partij worden in totaal 10 mènes 
gespeeld. Jij hebt tijdens die partij 21 boules gebruikt. Dat zijn 
er 21 van de 30 = 70%. Dit is overigens een percentage waar 
je de meeste wedstrijden mee zou kunnen winnen. Een groot 
voordeel van het bijhouden van je percentage is bovendien dat 
je minder tijd hebt voor allerlei afleidingen. 

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.
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Afgelopen voorjaar vond de 3e serie ledenraad-

plegingen plaats. Het bondsbestuur en de  

verenigingsbestuurders zijn hierbij met elkaar in 

gesprek gegaan over het sportaanbod dat wordt 

gefaciliteerd en georganiseerd door de landelijke 

organisatie en de verenigingen. 

In totaal hebben 120 verenigingsbestuurders deelgenomen 
aan de acht ledenraadplegingen die zijn georganiseerd in Den 
Haag (West), Egmond aan Zee (Noordwest), Breda (Zuidwest), 
Maastricht (Zuid), Nieuwegein (Midden) Apeldoorn (Oost), 
Ureterp (Noord) en Rosmalen (Zuidoost). 
Deze verenigingsbestuurders vertegen-
woordigden 85 verenigingen. 

THEMA LEDENRAADPLEGINGEN 2019
Binnen de NJBB zijn veel verschillende 
typen spelers actief. De ene speler vindt 
het leuk om op elke dinsdagmiddag een 
paar partijen op de club te spelen, de  
andere is pas tevreden als hij/zij op het 
podium eindigt van een sterk bezet 
toernooi. De landelijke organisatie én 
de verenigingen vormen samen de NJBB 
en faciliteren en organiseren het gehele 
sportaanbod, voor alle leden.

Één van de belangrijkste taken van de NJBB is om het sport-
aanbod zo goed mogelijk in te richten. Over dit sportaanbod 
ontvangen het bondsbestuur, de districtsteams en het bonds-
bureau regelmatig signalen van lidverenigingen en hun leden. 
Bijvoorbeeld over de drukte op de toernooikalender, annule-
ringen van toernooien en de regels die gelden bij de organisatie 
van toernooien.  

Gezien deze signalen én het feit dat het organiseren van de 
sport de ‘core business’ van de NJBB is, stond tijdens de leden-
raadplegingen 2019 de vraag in het midden centraal.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het bondsbestuur 
in gesprek gegaan met de verenigingsbestuurders. Er is besproken 
of zij deze en andere signalen herkennen. Daarnaast is gekeken 
naar de belemmeringen die verenigingen ervaren bij het orga-
niseren van toernooien en de vraag of er voor alle typen spelers 
voldoende sportaanbod is.

UITKOMSTEN LEDENRAADPLEGINGEN
Tijdens de ledenraadplegingen bleek dat veel verenigingen 
met dezelfde zaken te maken hebben. Al kan dit uiteraard per 
district verschillen. 

Het grootste gedeelte van de verenigingsbestuurders geeft 
aan dat er voor alle type spelers een interessant sportaanbod 
is. Volgens hen moet er wel voor worden gewaakt dat er niet 
teveel wordt aangeboden en dat de toernooikalender te vol 
raakt. 

Tijdens de ledenraadplegingen hebben de 
verenigingsbestuurders aangegeven welke 
belemmeringen zij ervaren bij de organisatie 
van toernooien. De twee meest genoemde 
zijn:
• In alle districten gaven de verenigingsbe-
stuurders aan dat zij er moeite mee hebben 
dat er bij toernooien gediplomeerde officials 
(scheidsrechters en wedstrijdleiders) aanwezig 
moeten zijn;
• Veel verenigingsbestuurders geven aan 
dat zij graag toernooien willen organiseren 
op richtspeeldagen van de NPC. Dat is op 
dit moment volgens de reglementen niet 
toegestaan.

Het bondsbestuur is momenteel aan het onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn om deze belemmeringen weg te nemen. 
Dit zou er voor kunnen zorgen dat nog meer mensen genieten 
van de sport petanque zonder dat dit een negatieve invloed 
heeft op het totale sportaanbod.

Tijdens de ledenraadplegingen zijn er uiteraard meerdere  
zaken besproken. Op www.njbb.nl/ledenraadplegingen is de 
notitie te vinden waarin staat wat het algemene beeld is na alle 
ledenraadplegingen in de verschillende districten.

INTERESSANT 
SPORTAANBOD
VOOR iedereen

ORGANISATORISCH NIEUWS

Hoe kunnen wij, verenigingen 
en landelijke organisatie, 
gezamenlijk het sportaanbod 
zo goed mogelijk inrichten 
voor de verschillende groepen 
spelers die actief zijn binnen 
de (verenigingen van de) 
NJBB?
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Het hele jaar door worden tal van wedstrijden  

gespeeld, van husselavonden bij verenigingen  

tot de verschillende districtscompetities of de  

Nationale Petanque Competitie (NPC). In de 

praktijk blijkt dat niet alle spelers op de hoogte 

zijn van de regels die gelden tijdens de toernooien 

en competities. Ook de bevoegdheden van de 

scheidsrechter hierbij is vaak onvoldoende  

duidelijk.

Het is belangrijk dat de scheidsrechters goed kunnen functio- 
neren. Dit zorgt voor een hoger spelniveau en meer speel- 
plezier tijdens de prachtige toernooien en competities die  
wekelijks worden gespeeld.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE SCHEIDSRECHTER
In het Toernooireglement Petanque (TRP) staan de regels voor 
de organisatie van toernooien, waaronder ook de NPC. In het 
Reglement voor de Petanquesport (RPS) staan de spelregels 
die gelden voor de petanquesport in het algemeen. In het RPS 
staan ook taken en bevoegdheden die de scheidsrechter heeft. 

Het RPS geeft onder andere aan dat de scheidsrechter: 
• beslist in geval van twijfel of het but zichtbaar is nadat deze 

is uitgeworpen;
• op verzoek van spelers een meting kan uitvoeren. Bij meting 

dienen spelers op tenminste 2 meter afstand te staan. Tegen 
de beslissing van de scheidsrechter is geen beroep mogelijk;

• verschillende sancties kan opleggen bij overtreding van de 
spelregels. Voorbeelden hiervan zijn: een waarschuwing, 
ongeldigverklaring van een geworpen of te werpen boule of 
uitsluiting van een speler voor de rest van de partij;

• tevens een sanctie kan opleggen als spelers niet correct 
gekleed zijn. Dit geldt tevens voor spelers die geen gesloten 
schoeisel dragen dat tenen en hielen beschermt.

SPECIFIEKE TAKEN TIJDENS DE NPC
De scheidsrechter heeft tijdens de speeldagen van de NPC een 
aantal belangrijke administratieve taken (die volgens het RPS 
bij de wedstrijdleider liggen). Zo controleert de scheidsrechter  
de teamformulieren van beide teams en de licenties van 
alle spelers die deelnemen aan de wedstrijd. Hierbij mag de 
scheidsrechter om legitimatie vragen. 

OPLEIDINGEN IN 2020
Voor de petanquesport zijn goed opgeleide scheidsrechters 
en wedstrijdleiders onmisbaar. Daarom wordt er veel geïnves-
teerd in de opleidingen. In 2019 heeft dit geleid tot 20 Regio-
naal Scheidsrechters en 42 Regionaal Wedstrijdleiders die hun 
opleiding succesvol hebben afgerond. 

De komende maanden wordt op basis van de bekende animo 
de planning gemaakt voor nieuwe opleidingen. Mocht je inte-
resse hebben in het volgen van een opleiding tot Regionaal 
Scheidsrechter of Wedstrijdleider, laat dit dan weten. Dit kan 
via de secretaris van je vereniging. 

DE ROL VAN DE 
scheids

Tekst: het bondsbureau, beeld: Photos are bullets

Meer informatie over de opleidingen? Neem contact op met het bondsbureau!
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DE NIEUWE
ledenadministratie
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de migratie naar het nieuwe  

ledenadministratiesysteem van AllUnited voor te bereiden. Alle verenigingen  

krijgen vanaf 18 november 2019 toegang tot de module Clubstarter van AllUnited. 

Om verenigingen te ondersteunen in de overgang naar het nieuwe pakket,  

is in ieder district een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Hierbij alvast de veelgestelde vragen op een rijtje:

DE NIEUWE LEDENADMINISTRATIE
WAAROM STAPT DE NJBB OVER OP EEN NIEUWE BONDSAPPLICATIE?
De software waarin de huidige applicatie is gebouwd, wordt 
niet meer ondersteund door de leverancier waardoor de NJBB 
genoodzaakt is om over te stappen op een nieuw pakket. De 
afgelopen jaren hebben diverse partijen zich gespecialiseerd in 
totaaloplossingen voor sportverenigingen. AllUnited biedt een 
geïntegreerde totaaloplossing waardoor het voor verenigingen 
mogelijk is om naast de ledenadministratie ook gebruik te maken 
van andere modules die dit systeem biedt (bijvoorbeeld con-
tributie inning, website etc.). Dit is een wens die verenigingen al 
vaker hebben aangegeven bij de landelijke organisatie.

WAT ZIJN DE GROOTSTE VERANDERINGEN?
Het pakket van AllUnited biedt meer mogelijkheden waardoor 
het voor iedere ledenadministrateur in de startfase mogelijk 
even wennen zal zijn. De grootste wijziging t.o.v. de huidige 
situatie zal zijn dat ledenadministrateurs gevraagd wordt om 
voor 31 december de ledenmutaties door te voeren voor het 
nieuwe jaar. In de huidige situatie was dat 31 januari. Dit heeft 
te maken dat direct vanaf de 1e week van januari de digitale 
licentiepas beschikbaar is. 



21

Door: het bondsbureau

DE DIGITALE LICENTIEPAS
WAAROM WORDT OVERGESTAPT OP EEN DIGITALE LICENTIEPAS?
Het overstappen van de plastic pas naar een digitale licentie-
pas heeft meerdere redenen. In de huidige situatie konden de 
passen niet eerder dan medio februari geleverd worden terwijl 
bijvoorbeeld de NPC en districtscompetities gewoon doorlopen. 
Daarnaast worden mutaties in lidmaatschappen nu nog sneller 
verwerkt hetgeen ten goede komt van de sporter. Het scheelt 
ook kosten in onder andere manuren en kosten voor de aanschaf 
en bedrukking van pasjes. Op het moment dat een lid een 
pas kwijtraakt, worden hiervoor geen kosten meer in rekening  
gebracht aangezien deze pas altijd digitaal beschikbaar is. Ten-
slotte wordt sportbonden ook sterk verzocht om na te denken 
over duurzaamheid. Per jaar worden er +/- 20.000 plastic pasjes 
verstuurd. Door dit te digitaliseren, draagt de NJBB in ieder geval 
een klein steentje bij aan het verduurzamen van de maatschappij.

IK BESCHIK NIET OVER EEN MOBIELE TELEFOON, HOE KAN IK DAN 
MIJN DIGITALE PAS LATEN ZIEN?
De digitale licentiepas is ook te printen. Dit kan de ledenadmini- 
strateur voor je doen maar de ledenadministrateur kan jouw 
digitale licentiepas ook naar je e-mailen waardoor je deze kunt 
opslaan op je computer en de licentiepas zelf kunt printen. 

OP MIJN VERENIGING ORGANISEREN WIJ REGELMATIG ‘HUSSEL- 
AVONDEN’ WAARBIJ IK MIJN LICENTIEPAS INLEVER BIJ DE  
WEDSTRIJDTAFEL. HOE WORDT DAT STRAKS OPGELOST?
Het is mogelijk om voor deze gelegenheid een printversie van 
je digitale licentiepas mee te nemen. 

TIJDENS EEN TOERNOOI NEEM IK ALS WEDSTRIJDLEIDER DE PASSEN 
IN. ALS DE 1E WEDSTRIJD GESTART IS, GA IK DE LICENTIEPASSEN 
RUSTIG CONTROLEREN. HOE WORDT DAT STRAKS OPGELOST WANT 
DEELNEMERS GAAN NIET HUN MOBIEL BIJ DE WEDSTRIJDTAFEL  
ACHTERLATEN?
Er wordt momenteel gewerkt aan een ‘app’ voor personen ach-
ter de wedstrijdtafel. Als de app op een telefoon wordt geïn-
stalleerd dan kan met deze app de licentiepas gescand wor-
den. Er wordt dan direct gecontroleerd of de licentiepas nog 
geldig is. Deze applicatie wordt in het 1e kwartaal van 2020 
uitgerold. Tot die tijd kunnen deelnemers verzocht worden om 
een printje van hun digitale licentiepas mee te nemen of hun 
schermafbeelding met elkaar te delen.

HET LIDMAATSCHAP
HOE ZIT HET LIDMAATSCHAP PRECIES IN ELKAAR?
Een lid dat zich aanmeldt bij een vereniging wordt door de  
ledenadministrateur aangemeld in de bondsapplicatie met 
een 1e lidmaatschap (primair lidmaatschap).
Als het lid in kwestie al over een 1e lidmaatschap beschikt bij 
een andere vereniging dan kan voor deze persoon alleen een 
extra lidmaatschap worden toegevoegd. Als hij/zij toch een 1e 
lidmaatschap wil afsluiten bij deze vereniging dan zal er een 
overschrijving plaats vinden (van 1e lidmaatschap bij Club A 
naar 1e lidmaatschap naar Club B)

HOE WERKT OVERSCHRIJVEN? 
Als een lid overgeschreven wil worden, dan moet de huidige 
club (Club A) in de ledenadministratie aangeven dat de  
speler in kwestie ‘overgeschreven’ wil worden. Pas daarna kan 
de nieuwe vereniging (Club B) het lid aanmelden met een 1e 
lidmaatschap.

WANNEER KAN EEN SPELER OVERGESCHREVEN WORDEN?
Dit kan op elk moment. De speler in kwestie moet er wel  
rekening mee houden dat hij een lopende competitie waarin hij 
uitkomt voor Club A niet meer af mag maken namens Club A 
en niet mag deelnemen aan dezelfde competitie namens Club 
B. Wanneer er niet is deelgenomen aan de competitie namens 
Club A kan er namens Club B bij een overschrijving wel worden 
deelgenomen aan de competitie. 

HOE ZIT HET MET DEELNAME AAN COMPETITIES?
Een lid kan deelnemen aan meerdere districtscompetities  
namens meerdere clubs waar hij/zij een lidmaatschap van 
heeft. Maar per districtscompetitie kan men maar deelnemen 
namens één club. Dit kan per competitie echter verschillen 
indien een lid meerdere lidmaatschappen heeft. Het is alleen 
mogelijk om namens de eerste vereniging deel te nemen aan 
de NPC. 

HOEVEEL BEDRAGEN DE KOSTEN IN 2020?
• Bondsbijdrage senioren 22,50
• Bondsbijdrage senioren vanaf 1 juli 11,25

• Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) 11,25
• Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) vanaf 1 juli 5,75

• Administratiekosten overschrijven 5,00
• Administratiekosten extra lidmaatschap 5,00
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In mei 2020 wordt een nieuwe bondsraad geïnstalleerd. De 
huidige bondsraadsleden kunnen zich nog éénmaal voor een 
periode van 3 jaar kandidaat stellen. Indien zij besluiten zich 
opnieuw voor een periode van 3 jaar kandidaat te stellen, 
draaien zij eveneens mee in het reguliere verkiezingsproces. In 
de vorige editie van het bondsblad (editie 97 van juli 2019) is 
op pagina 22 en 23 een uitgebreid artikel gewijd aan de verkie-
zing van de bondsraad. 

Procedure

Ieder meerderjarig lid kan zich 

tot en met 30 november 

kandidaat stellen.

De kandidaten horen uiterlijk 

vrijdag 20 december of hun 

profi el wordt gepubliceerd 

op de kieslijst. 

De verkiezing vindt online 

plaatst in de periode van 10 

(09.00) tot en met 28 februari 

(14.00). Het secretariaat van de 

vereniging ontvangt hierover 

een e-mail van het bedrijf 

Webelect. Deze partij verzorgt 

de online verkiezing.

De kieslijst wordt uiterlijk op 

28 januari gepubliceerd

30 nov ‘19

deadline 
aanmelden

20 dec ‘19

bericht 
kandidaten 

kieslijst

28 jan ‘20

publicatie 
kieslijst

10 - 28 feb’ 20

online 
verkiezing 
Webelect

Een bondsraadslid neemt zonder last of ruggespraak zitting in 
de bondsraad en neemt besluiten op basis van eigen inzicht en 
overtuiging. Hij/zij handelt in het belang van alle leden.

Meerderjarige leden kunnen zich kandidaat stellen. Het is echter
verstandig een kandidatuur te melden bij het verenigings-
bestuur, want er kan maximaal 1 lid van een vereniging zitting 
hebben in de bondsraad. 

Heb je oog voor én ervaring met strategische 
vraagstukken? Ben je constructief? Enthousiast? 
Vind jij het leuk om je steentje bij te dragen aan 
de verdere ontwikkeling van de petanquesport 
in Nederland? 
Stel je dan kandidaat als bondsraadslid!
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Door: het bondsbureau

Vol� petanque
op Faceboo�!

13-6 van Denemarken gewonnen! 
Tijdens het EK Tripletten voor mannen in 
Albena, Bulgarije

21 SEPTEMBER 2019

Het is weer weekend mes amis!
Wisten jullie dat het grootste Pétanque 
toernooi in Marseille wordt gehouden? Het 
toernooi heet ‘Mondiale La Marseillaise à 
pétanque’ en hier doen meer ... >

5 JULI 2019

Verkiezing bondsraad
Heb je oog voor én ervaring met strategische 
vraagstukken, ben je constructief, enthousiast 
en vind jij het leuk om je steentje bij te dragen 
aan de verdere ontwikkeling van de petan-
quesport in Nederland? ... >

7 OKTOBER 2019

STEL JE 
kandidaat
Vrouwen, meld je aan! 
De bondsraad bestaat momenteel 
alleen uit mannen. 

6 maart’ 20

vergadering 
bondsraad 

voorjaar

De kandidaten krijgen uiterlijk 

6 maart bericht. De lijst met 

gekozen kandidaten wordt 

uiterlijk 6 maart gepubliceerd. 

gekozen 
kandidaten 

bekend

nieuwe 
bondsraad

geïnstalleerd

KANDIDAAT STELLEN?
Leden die zich kandidaat willen stellen, dienen voor 30 november 
2019, 00.00 uur het ingevulde format ‘kandidaatstellingbonds-
raad’ inclusief een duidelijk pasfoto te e-mailen naar:
verkiezingscommissie@njbb.nl

Het format ‘kandidaatstelling bondsraad’ en het ‘functieprofiel 
bondsraadslid’ is te vinden op www.njbb.nl/bondsraad.
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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 PC De Gooiers.

Petanque Club ‘De Gooiers’ bevindt zich in Loosdrecht, maar is van 

oorsprong begonnen in de Media-stad Hilversum. 

De club heeft zijn oprichting te danken 
aan een aantal NOS medewerkers die 
regelmatig met vakantie naar Frankrijk 
ging. Zij waren zo enthousiast geworden 
over jeu de boules, dat zij tijdens pauzes 
van het werk regelmatig buiten op het 
grind een balletje gingen gooien. 
Zo ontstond het idee om een club op 
te richten: 1 oktober 1979 werd door 
Jac Verheul, Cherry Duins en Ot Louw 
Petanque Club ‘De Gooiers’ ingeschreven. 

Er werd gestart op een bospad in het 
bos van Bantam, met zo’n 15 leden.
In de winter werd uitgeweken naar 
een fabriekshalletje waar we iedere 
speeldag zelf het zand naar binnen 
moesten kruien. Daarna konden we ’s 
winters in de kantine van het zomer-

huisjes-complex ‘Franse Kamp’ terecht, 
waar drie speelbanen gemaakt werden, 
wat een luxe. Een open haard zorgde 
voor warmte en een borrel voorzag de 
inwendige mens.

DE LOCATIE
Vervolgens werd er een betere buiten-
locatie gevonden; het Dudokpark te 
Hilversum, in het centrum naast het 
gemeentehuis. Dit had als voordeel dat 
veel winkelend publiek zo kennis maakte 
met het jeu de boulen. Zo groeide we 
verder, ook in faciliteiten: Eerst werd 
een oud stenen herentoilet omgebouwd 
tot de kleinste kantine van Nederland; 
Vervolgens werd er een oude caravan 
omgebouwd tot een verplaatsbare bar/
keuken. 

DE FINANCIERING
Intussen was het bestuur bezig met 
de gemeente om een locatie voor een 
overdekte accommodatie te krijgen. Er 
moest dus gespaard worden; vele acties 
volgden met als klap op de vuurpijl 
de 1000-lotenactie;  men kon een lot 
kopen ter waarde van 150,- , vervolgens 
waren er 10-maandelijkse trekkingen 
met fraaie (gesponsorde) prijzen, met 
zelfs als hoofdprijs een gloednieuwe 
auto. Geweldig wat de leden van toen 
bereikt hebben, want het leverde 
150.000,- op!!
Maar toen... ging de aannemer failliet.
Waardoor we bijna 100.000,- van ons 
zuur verdiende kapitaal zijn kwijt-
geraakt. In 3 maanden tijd is er door 
een speciaal opgerichte commissie 
een nieuw plan van aanpak gemaakt, 
waarna het nieuwe bestuur hard aan de 
slag is gegaan, met als speerpunt het 
realiseren (en opnieuw financieren) van 
een overdekte accommodatie. 
Dit harde werken werd beloond: begin 
1992 mochten we gaan bouwen op 
het sportpark Loosdrecht.  Een nieuwe 
aannemer heeft het casco gebouwd, 
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Ook een keer in deze rubriek staan? 
Neem dan contact op met de redactie.

Tekst: Kimberley Jacobs (secretaris, PC De Gooiers) 

wat daarna door leden eigenhandig is 
afgebouwd... Het is ons gelukt: in maart 
1993 werd het boulodrome (één van de 
eerste in Nederland) feestelijk geopend.

Nu zijn we ruim 25 jaar verder, is de club 
circa 180 leden groot en vieren we dit 
jaar ons 40 jarig bestaan!

DE ZIEL VAN DE VERENIGING
We hebben gelukkig nog een behoorlijk 
aantal trouwe leden die min of meer 
aan de wieg van de vereniging hebben 
gestaan, die niet alleen de verhalen 
kennen, maar ook hebben meegemaakt; 
Zij hebben hun eigen bloed, zweet en 
tranen in de vereniging gestoken en 
hebben er letterlijk eigenhandig voor 
gezorgd dat de vereniging zover is 
gekomen als we nu zijn; zij zijn de ver-
tegenwoordigers van de ‘oude ziel’ van 
onze vereniging, en we zijn enorm blij 
met deze trouwe leden.  Zij weten wat 
het betekent om samen, als een hechte 
groep, je in te spannen voor een geza-
menlijk doel, namelijk een bloeiende jeu 
de boule vereniging.  Echter, wordt deze 

groep mensen steeds kleiner en kunnen 
de mensen die er nog zijn logischerwijs 
niet meer zoveel energie steken in de 
vereniging als zij gewend zijn en zouden 
willen. Dit betekent dat er langzamer-
hand werkzaamheden overgenomen 
worden door ‘de jongeren’. Maar het 
aantal jongeren (tussen 25 en 55) is 
beperkt, en blijkt soms ook andere 
ideeën en mentaliteit te hebben. Het 
wordt een uitdaging om de vereniging 
(op de traditionele?) manier draaiende 
te houden.

HEDENDAAGSE MENTALITEIT
Daar waar 20-30 jaar geleden meer 
vriendschappen voor het leven be-
stonden, mensen meer samen hun 
schouders ergens onder zetten, vertier 
vaak dicht bij huis gezocht en gevonden 
werd en er meer éénverdieners-huis-
houdens waren, zie je de laatste jaren 
dat mensen individualistischer worden, 
een groot sociaal netwerk onderhouden, 
gewend zijn om gemakken ‘in te kopen’, 
en tweeverdieners sneller zijn uitgekeken 
op dingen.

Het gevoel van jongeren ten aanzien 
van het verenigingsleven en hoe je daar 
invulling aan geeft, is anders geworden. 
Is het logisch om tijd in je vereniging te 
investeren en dus naast het beoefenen 
van je sport ook een steentje bij te 
dragen aan het voortbestaan van de 
vereniging? Of is het logisch dat je blij 
bent dat je tijd kan vrij maken voor een 
avondje boulen, en heb je daarnaast 
beperkt tijd voor vrijwilligerswerk en 
mag het wat jouw betreft dus ook meer 
uitbesteed worden? 
Gelukkig neemt de interesse voor het 
jeu de boulen toe, zoals blijkt uit het 
groeiende aantal trendy jeu de boules 
bars. Bij nieuwe jongeren (20 – 35 jaar) 
ontstaat een andere mentaliteit; meer 
tijd voor onthaasten, vriendschappen 
weer meer écht onderhouden in plaats 
van digitaal, ontvrienden is hip en 
vertrutting mag. Wij trachten binnen 
onze vereniging onze ervaringen uit 
het verleden te koppelen aan de trends 
van het heden, rekening houdend met 
de verschillende leeftijdsgroepen en 
belangen.

TROTS
Wij zijn trots op onze club; De nodige 
werkzaamheden in de commissies 
worden uitgevoerd door diverse leden, 
die met elkaar (‘oud’ en ‘nieuw’) onze 
club draaiende houden en samen 
zorgen dat iedereen (vrijwilliger of niet), 
fijn en plezierig hun geliefde sport kan 
beoefenen op een prachtig complex. Zo 
trachten we onze mooie Petanque Club 
‘De Gooiers’ voort te zetten waardoor 
we ook voor de toekomst een bloeiende 
club kunnen blijven, waar een ieder 
haalt én brengt wat hem past.
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Als scheidsrechter is een van je belangrijkste 

taken tijdens een toernooi het meten van boules. 

Als spelers er samen niet uitkomen, dan word jij 

geroepen om de meting te verrichten en de knoop 

door te hakken. Gewoonlijk is er wel verschil 

tussen de ligging van de boules, en kun je de op 

punt liggende boule aanwijzen.

Maar soms ook niet. Dan lukt het zelfs de scheidsrechter, met 
zijn toch nauwkeurige meetgereedschap, niet om te zien welke 
van de twee boules op punt ligt. Hoe gaan we dan verder?
Dit wordt geregeld in artikel 29 van het Reglement voor de 
Petanquesport (RPS). Daar staat:

Als de twee het dichtst bij het but liggende boules even ver 
van het but liggen en aan verschillende equipes toebehoren, 
kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen: 
1. geen van beide equipes heeft nog boules te spelen: (…);
2. slechts één equipe heeft nog boules te spelen: (…); en 
3. beide equipes hebben nog boules te spelen: de equipe 

die het laatst heeft geworpen, werpt nogmaals een 
boule, dan de tegenstander, en vervolgens om beurten, 
totdat één equipe op punt ligt; als slechts één equipe 
nog boules te spelen heeft zijn de regels van punt 2 van 
toepassing. (…)

Gevallen 1 en 2 zijn wel duidelijk, daar ga ik verder niet op in. 
Maar niet iedereen weet hoe geval 3 precies werkt. Als beide 
equipes nog boules hebben, dan werpt eerst de equipe die de 
situatie veroorzaakt heeft (dus die als laatste heeft gespeeld) 
nogmaals een boule. Als dat de situatie niet verandert, is de 
andere equipe aan de beurt, en daarna steeds om-en-om 
totdat de situatie verandert en er wél een equipe op punt ligt.

Door: Boudewijn Waijers, scheidsrechter

Gelij� 
LIGGENDE BOULES

TUSSEN DE REGELS

MAAR WAT ALS…
Onlangs kreeg ik op een promotietoernooi door een speler 
de volgende situatie voorgelegd. Equipe A veroorzaakt een 
situatie waarin twee boules gelijk liggen op punt. Deze equipe 
is dus nogmaals aan de beurt om te spelen. De equipe besluit 
te proberen om de boule van de tegenpartij weg te schieten. 
Dat lukt, maar tegelijk met de boule van de tegenstander 
wordt ook de eigen boule geraakt en weggeschoten.

Wat blijkt? Door het wegschieten van beide op punt liggende 
boules zijn twee andere boules van equipe A en B, die toevallig 
óók gelijk liggen, op punt komen te liggen.
Wie is nu aan de beurt om te spelen? Hier moest ik toch 
wel twee keer over nadenken, en ik heb dan ook niet direct 
antwoord gegeven.

Je zou kunnen zeggen dat er een nieuwe situatie is ontstaan, 
en dat artikel 29 dus opnieuw in werking treedt. In dat geval 
zou equipe A nogmaals moeten werpen, en vervolgens om-en-
om. Je zou ook kunnen stellen dat er géén nieuwe situatie is 
ontstaan: er liggen nog steeds twee boules van verschillende 
equipes op gelijke afstand op punt. In dat geval heeft A nu twee 
maal geworpen, en is dus equipe B aan de beurt om te spelen.
Zoals wel vaker het geval is, is het antwoord te vinden door 
goed te lezen en de regels letterlijk te nemen. Er staat:

(…) de equipe die het laatst heeft geworpen, werpt 
nogmaals een boule, dan de tegenstander, en vervolgens 
om beurten, totdat één equipe op punt ligt (…)

Het gaat hier om de laatste zes woorden. Er wordt om beurten 
geworpen totdat één equipe op punt ligt. Na het schot 
van equipe A, waardoor de twee liggende boules werden 
weggeschoten, lagen er twee andere boules gelijk. Er ligt 
dus nog steeds geen equipe op punt. Er blijft dus om-en-om 
geworpen worden. Equipe B moet dus de volgende boule 
werpen
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In deze rubriek komen 
mensen aan het woord 

die zich vrijwillig inzetten 
voor onze sport. 

Vrijwilligers zijn de spil 
van de NJBB. 

Zonder vrijwilligers 
bestaat er geen 

georganiseerde sport. 

Guillaume bedankt!
Guillaume Spiering is een 

naam die vaak voorbij komt in 

de Nederlandse boulewereld. 

Als districtscoördinator van 

districtsteam Midden, en ad 

interim van Noord en Zuidoost, 

is de 72-jarige Amersfoorter 

bij veel verenigingen en 

bijeenkomsten te vinden. 

Al ruim dertig jaar zet Spiering 

zich in voor de NJBB en is 

hij in vele functies actief als 

vrijwilliger.

“Het begon allemaal bij JBC 
Randenbroek in Amersfoort als 
voorzitter. Die functie heb ik daarna 
ook nog vervuld bij Les Cailloux in 
Zeist. Later ben ik ben ik vice-voorzitter 
van het bondsbestuur geweest en 
penningmeester van wat destijds 
afdeling 6 was. Daar ben ik ook nog 
voorzitter geworden. Inmiddels zet 
ik me in als coördinator van drie 
districtsteams.”

EEN HELE MOND VOL. WAAROM DOE JE ZO 
VEEL?
“Van huis uit ben ik bestuurskundige 
en ik vind het leuk om die kennis in te 
zetten in de sport waar ik van houd. Ik 
wil anderen faciliteren om hun sport 
zo goed en leuk mogelijk uit te kunnen 
voeren. Dat is een instelling die ik ook 
bij andere zaken heb. Zo zat ik in de 
basisschooltijd van mijn kinderen ook in 
het school- en bibliotheekbestuur daar.”

IS JEU DE BOULES ALTIJD JOUW SPORT 
GEWEEST?
“Nee zeker niet. Ik heb op aardig hoog 
amateurniveau gevoetbald bij de 
zaterdagamateurs. En ook volleybal 
ging me zeker niet verkeerd af. Soms 
had ik op één dag van beide sporten 
een wedstrijd. Een jaar of 40 geleden 
ben ik overgestapt naar petanque. Dat 
begon in een park in Amersfoort waar ik 
mensen zag boulen. We raakten aan de 
praat, ik gooide een balletje mee en ben 
er vervolgens nooit meer mee gestopt.”

WAT VOOR DINGEN MAAK JE ZOAL MEE ALS 
VRIJWILLIGER?
Als je al zo lang vrijwilliger bent als ik, is 
dat te veel om allemaal op te noemen. 
Maar goede herinneringen heb ik aan 
het WK in Senegal in de openlucht, 
het WK in Thailand en de medaille 
van Karin Rudolfs in 2006. Zij won 
toen brons op het EK precisieschieten. 
Zo ben ik in veel landen bij veel 
toernooien geweest en heb daar mooie 
herinneringen aan.

HEB JE WEL GENOEG TIJD OVER VOOR 
ANDERE DINGEN?
“Zeker weten. Ik vind zelf dat ik echt 
niet spectaculair veel tijd kwijt ben aan 
mijn vrijwilligerswerk voor de sport. Ik 
maak me ook gewoon niet druk en doe 
wat ik kan doen. Daardoor verveel ik 
me niet, maar loop ik mezelf ook niet 
voorbij. Soms heb ik weken dat ik iedere 
dag iets voor de NJBB doe en soms 
dagen niet. Een ideale afwisseling.”



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
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