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“Ik ben van mening dat een speler (of een
medespeler) die het but uitgooit aan het
Petanque wordt in veel landen beoefend
en heeft daardoor een breed karakter in de
diverse culturen. Jullie zien een foto die is
genomen op een van die culturele plekken.
Waar is deze foto genomen? ... >

begin van een partij of na een gewonnen
mêne, het recht heeft (naast het recht van ‘drie
keer kloppen met boule’) één inslag van een
eerder gespeelde boule dicht te maken.

17 FEBRUARI 2020

Anderen zijn van mening dat er geen
enkele inslag dicht gemaakt mag worden
tussen het moment van uitwerpen van het but
en het werpen van de eerste boule.
Dit omdat er nog geen boule is gespeeld na
het uitwerpen van het but.
Wat is juist?”
Morgen is het Super Saturday!
Maar liefst in 10 poules staat een wedstrijd
tussen de nummer 1 en 2 op het programma.
Daarnaast kunnen twee teams dit weekend
kampioen worden maar eerst ... >
14 FEBRUARI 2020

Goed nieuws. Er zijn weer acht cursisten
geslaagd voor hun PvB van de Basis Instructeur
Petanque (BIP)-opleiding.
Van harte gefeliciteerd!
27 JANUARI 2020
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U heeft gelijk. In artikel 10 van het RPS staat:
” … Bovendien mag een speler van de equipe die aan
de beurt is één inslag van een eerder gespeelde boule
dichtmaken…” Dit mag dus ook direct na het uitwerpen
van het but.

OOK EEN VRAAG?

E-mail je vraag naar redactie@njbb.nl en wie weet staat
jouw vraag de volgende keer hier. Vragen over reglementen worden altijd behandeld in samenspraak met de
reglementencommissie

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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Kort nieuws
NPC
EuroCup / NK Precisieschieten
Techniek / tactiek
Petanquekoppels
Nieuws uit de districten

Voorwoord
Beste lezer,
In deze met zorg opgestelde editie lees
je over onze gastredactie, Les Boulistes
uit Gorinchem. Zij vertellen hoe hun
vereniging wordt gerund.
Daarnaast is er de eerste editie van
‘Van de voorzitter’ door onze nieuwe
voorzitter Lieke Vogels en lees je
over de Luisterlijn, de uitslag van
de bondsraadverkiezing en zijn ook
de rubrieken ‘Tussen de Regels’ en
‘Techniek en Tactiek’ weer onderdeel
van deze uitgave.
Veel leesplezier!

Kampioenschappen en competities

De Redactie

Jeu de boulen met de Boulesbaas app

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

De Luisterlijn
De nieuwe ledenadministratie
Planning opleidingen 2020
De nieuwe bondsraad
De ledenraadplegingen
Vereniging aan het woord: Les Boulistes uit Gorinchem
Tussen de regels

Agenda
NJBB 2020
4 MAART - 21 APRIL

Ledenraadplegingen
Diverse locaties

ZATERDAG 6 JUNI

Vergadering bondsraad
NJBB Bondsbureau, Nieuwegein

ZATERDAG 26 SEPTEMBER

Strategisch beraad
NJBB Bondsbureau, Nieuwegein

Vrijwilliger in beeld: Bedankt Meep!
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KORT NIEUWS

NIEUW BOEK VAN HENK REESINK
Anne Martine en Henk Reesink geven de
leden van de NJBB na 20 jaar weer de
mogelijkheid een prachtig boek aan te
schaffen voor een uitzonderlijk lage prijs.
Met dank aan dochter Tamara Reesink
voor het grafische werk.

Alleen voor leden van de
NJBB slechts 17,50 euro

INFO BOEK

Het betreft een full colour-uitgave, ruim
A4-formaat met hard gebonden kaft en
192 pagina’s. Het is prachtig geïllustreerd
met meer dan 200 afbeeldingen en
beschrijft de vele facetten van onze
fascinerende sport.
Je krijgt een inkijkje in de Middeleeuwen.
De verschillende varianten in deze
periode en de eeuwen daarna worden
met mooie afbeeldingen toegelicht.
Dat de rol van de herberg uitvoerig
wordt behandeld, heeft vooral te maken
met het feit dat deze eeuwenlang de
ontmoetingsplek bij uitstek was waar
de verschillende varianten van het Jeu
de Boules zich konden ontwikkelen.

Bijzonder zijn de unieke afbeeldingen
van het Sport Boules, dat niet voor niets
het Jeu National van Frankrijk wordt
genoemd. Hier wordt dan ook extra
aandacht aan besteed. Vanzelfsprekend
komen we uiteindelijk uit bij de jongste
telg van de grote jeu de boules-familie,
het Petanque. Natuurlijk is er een
speciaal hoofdstuk aan humor gewijd
waarbij onze Fanny niet zal worden
vergeten. De auteurs hopen dat ook
dit boek evenals in 2002 met veel

enthousiasme zal worden ontvangen en
een bijdrage mag leveren aan de kennis
van deze prachtige volkssport.

INTERESSE ?

Voor leden van de NJBB kost het boek
17,50. Verzamel per vereniging het
aantal bestellingen en laat één persoon
de bestelling plaatsen. Dat kan middels
een e-mail naar: henkreesink@online.nl.
Bestellen voor 1 mei 2020.
Uitgebreide info staat op www.njbb.nl

BART BEUKERS OVERLEDEN

BESPAARBELASTING.COM HELPT VERENIGINGEN
KOSTEN BESPAREN
Sportverenigingen krijgen de laatste
jaren te maken met stijgende kosten
en teruglopende inkomsten. Huren en
onderhoudskosten van accommodaties
blijven stijgen. Inkomsten uit contributies,
subsidies en sponsoring lopen terug.
Sportverenigingen proberen dan ook te
besparen. Merkwaardig is dat gemeenteen waterschapsbelastingen als een van
de belangrijkste kostenposten weinig
aandacht krijgt.
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Bespaarbelasting.com biedt vanuit haar
uitgebreide ervaring met bezwaar- en
beroeps-procedures tegen gemeenten
en waterschappen haar diensten aan. Als
enige in Nederland maken zij niet alleen
bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw
sportaccommodatie, maar ook tegen de
waterschapsbelastingen. Zij werken met
taxateurs samen om de waarde van een
accommodatie te bepalen en maken
vervolgens gratis bezwaar en beroep.

Oud-bestuurslid Bart Beukers is op
28 januari 2020 overleden.
Bart Beukers was van 2005 t/m van
2012 lid van het bondsbestuur. In zijn
eerste periode heeft Bart zich vooral
beziggehouden met het aanpassen van
diverse reglementen.
Vanaf 2008 vervulde hij de rol van
penningmeester.

ELLY DE GROOT OVERLEDEN
Elly de Groot was jarenlang secretaris
van de wedstrijdcommissie (sinds 2009
toernooicommissie).
Tevens trad ze vaak op als wedstrijdleider bij NK’s en Nationale Competities.
Elly overleed op 20 februari.
Wij wensen de nabestaanden veel
sterkte met dit verlies.

VAN DE
VOORZITTER
Meep Poel met zijn vrouw Joke.
Foto: Erik van der Groep

GOUDEN SPELD
UITGEREIKT
Meep Poel heeft vrijdagavond 7 februari
2020 de gouden speld uitgereikt
gekregen door bondsvoorzitter Lieke
Vogels. Dat gebeurde tijdens de
Captainscup in district Oost, onder
toeziend oog van onder meer zijn vrouw
Joke.
In het woord dat voorzitter Lieke Vogels
aan Meep richtte werd hij bedankt voor
zijn jaren waarin hij zich heeft ingezet
voor de NJBB. Zo was hij onder meer in
de jaren ’90 tot 2000 voorzitter van
afdeling 6, nu district Midden. In zijn
jaren introduceerde hij het idee van de
Captainscup in die afdeling.
Ook in het bondsbestuur heeft Meep een
belangrijke rol gehad. Zo heeft hij zich flink
ingezet op het gebied van opleidingen
en verenigingsondersteuning.
Wij feliciteren Meep van harte met zijn
gouden speld!

Mijn interesse voor de vacature van voorzitter van de NJBB werd afgelopen zomer
gepeild. Ik was meteen enthousiast en ben me gaan oriënteren. Binnen mijn gezin
spelen we graag petanque en mijn kinderen wisten me te vertellen dat het, met de
komst van de jeu de boules-bars, ook onder studenten hip is.
In november was het zover: mijn benoeming door de bondsraad. In deze vergadering
werd veel besproken. Het jaarplan, de begroting, het promotieplan en het voorgestelde
nieuwe beleid m.b.t. de internationale wedstrijdsport. Dit gaf me een beeld van en
inzicht in de activiteiten van de NJBB.
Sinds eind november 2019 is er veel gebeurd. Ik bezocht een speeldag van de NPC,
was aanwezig bij de Masters in Loosdrecht, ging boulen in de boulesbar van Utrecht
en ging naar de openingen van die in Delft en Tilburg. Ook ging ik naar de vergadering
van de kleine bonden bij het NOC*NSF, waar we spraken over het feit dat de gelden die
we vanuit hen ontvangen wellicht omlaag gaan. Daarnaast stond het innovatiefonds
op de agenda. Beide fenomenen moeten we goed in de gaten houden. Tevens maakte
ik kennis met de voorzitter van het NOC*NSF, waarin ik iemand gevonden heb die
petanque een warm hart toedraagt.
In 2020 gingen we ook over op het nieuwe ledenadministratiesysteem en de
bijbehorende aanpassingen. Daarnaast is ook de app Boulesbaas geïntroduceerd.
Daarin kunnen alle banen van Nederland worden geregistreerd. De app wordt
inmiddels gretig gebruikt en resultaten geregistreerd. De NJBB is in ontwikkeling en
dat is ook nodig.
In januari was ik samen met onze oud-voorzitter Sjoerd Pieterse te gast op het
congres van de Franse bond. Mooi om in deze omgeving de sfeer te ervaren van deze
Franse volkssport en de ontwikkelingen van petanque in Nederland te schetsen.
Het hoogtepunt de afgelopen maanden was de Captains Cup in Oost. Het was een
weergave van wat je je voorstelt bij een gewaardeerde, serieuze sportbond met
betrokken en sportieve leden. De saamhorigheid, sportiviteit en de hartelijke ontvangst
waren leuk om mee te maken. Het effect van goed vrijwilligerswerk, uitreiken van een
gouden speld: het heeft mij enorm blij gemaakt en veel energie gegeven.
Als bond hebben we ook verschillende uitdagingen, waar wij als bestuur met u samen
aan werken. In maart en april organiseren wij door het hele land ledenraadplegingen
waarin we graag met u in gesprek gaan over onderwerpen die ons bezig houden.
Daarnaast wordt er voor de bondsraad nog een extra strategisch beraad gehouden
in maart.
Het begon voor mij als het leveren van een maatschappelijke bijdrage, maar het
versterkte zich door wat ik heb aangetroffen. Veel sportieve spelers, betrokken
vrijwilligers, goede bondsorganisatie, fijne collegiale bestuursleden en veel positieve
geluiden in de omgeving voor deze prachtige sport met potentie. Het is een eer om
voorzitter te zijn van deze mooie bond.

Lieke Vogel�
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COMPETITIE

DOE MEE MET NPC
SEIZOEN 2020-2021
Het huidige NPC-seizoen nadert de ontknoping en de voorbereidingen richting het nieuwe seizoen zijn al in volle gang. Lees hierna
welke belangrijke stappen worden gezet in de procedure richting
NPC seizoen 2020-2021

INSCHRIJFFORMULIER

Uiterlijk donderdag 2 april 2020
ontvangen alle deelnemende verenigingen aan de NPC een inschrijfformulier
waarop ze kunnen aangeven met hoeveel teams zij gaan deelnemen aan het
seizoen 2020-2021. Bovendien wordt
het aanvraagformulier voor dispensatie
van de baanafmetingen gestuurd. Alle
nog niet deelnemende verenigingen
ontvangen een inschrijfformulier om
nieuwe teams op te geven. Het inschrijfformulier wordt verstuurd naar het
secretariaat van de vereniging.

INSCHRIJVEN

Inschrijven is mogelijk tot en met
zondag 3 mei 2020. Teams die voor 4
mei zijn ingeschreven, zijn zeker van een
plaats. Voor verenigingen die teams na
3 mei inschrijven, kunnen geen plaatsen
worden gegarandeerd. De teams die
na 3 mei worden aangemeld, komen
op een wachtlijst te staan op basis van
datum van aanmelding.

UITWIJKLOCATIE

Verenigingen die na de uiterste deadline
van aanmelden, zondag 3 mei 2020,
hun uitwijklocatie pas doorgeven, hebben
geen garantie dat het speelschema nog
kan worden gewijzigd. Het is daarnaast
geen vanzelfsprekendheid dat als een
vereniging bijvoorbeeld plek heeft voor
3 wedstrijden op de accommodatie én
zes teams worden opgegeven, dat op
één speeldag 3 thuis- en 3 uitwedstrijden
worden ingeroosterd.
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PROMOVEREN

De nummers 1 en 2 uit de poules kunnen
op het inschrijfformulier aangeven als
ze van het recht op promotie afzien.
Wanneer de kampioen van de poule
gebruik wilt maken van het recht op
promotie dan heeft de nummer 2 geen
recht op promotie.
Er kan geen verzoek voor promotie
worden ingediend.

De inschrijving van de teams is pas
definitief zodra de factuur is betaald.

INSCHRIJFGELDEN

Verenigingen kunnen tot en met zondag
3 mei 2020 reeds ingeschreven teams
terugtrekken en nieuwe teams inschrijven.
Verenigingen die teams in de 5e divisie
of hoger terugtrekken, verliezen de divisieplaats van het teruggetrokken team.

De inschrijfgelden voor het seizoen
2020-2021 voor de top, 2e en 3e divisie
bedragen €189,00 per team. De inschrijfgelden voor de 4e divisie en lager
bedragen:
• 14 wedstrijden (poule van 8):
€88,00 per team.
• 12 wedstrijden (poule van 7):
€75,00 per team.
• 10 wedstrijden of minder (poule van 6
of minder): €63,00 per team.
Hierbij geldt dat de poule-indeling bij
publicatie van de definitieve indeling
leidend is.

VERZOEK ANDERE DIVISIE

VOORLOPIGE INDELING

TERUGTREKKEN

Nieuwe teams starten in de 6e divisie. Er
kan geen verzoek worden ingediend om
nieuwe teams om te laten starten in de
5e divisie of hoger.

VERZOEK NIET DEGRADEREN

Verenigingen kunnen geen verzoeken
indienen om de plek in een poule te
behouden als een team op de 7de of
8ste plaats is geëindigd. Teams die op
plek 7 en 8 zijn geëindigd degraderen
of zoveel teams als nodig is om het
volgende seizoen weer te komen tot het
vastgestelde aantal teams per poule.

BETALING INSCHRIJFGELD

Verenigingen die het inschrijfformulier
retourneren, ontvangen direct een
factuur voor het inschrijfgeld met
betrekking tot het aantal ingeschreven
teams in de betreffende divisies.

Op www.nlpetanque.nl wordt uiterlijk
19 juni 2020 de voorlopige indeling
gepubliceerd en wordt een e-mail naar
alle NPC-contactpersonen verstuurd.
Er kunnen geen rechten aan de indeling
worden ontleent voor vrijdag 7
augustus.

POULE-INDELINGEN

Ieder jaar is het een enorme klus om
de poule-indelingen met bijbehorende
speelschema’s te realiseren. Er moet
rekening gehouden worden met:
• De maximumcapaciteit van verenigingen
• De maximumcapaciteit van uitwijklocaties
• Reisafstanden
• Zo min mogelijk teams van dezelfde
vereniging in 1 poule
• Moment waarop dezelfde verenigingen
in 1 poule tegen elkaar spelen.

Tekst: het bondsbureau

VERZOEKEN NA POULE-INDELING

De afgelopen seizoenen heeft de
competitieleiding behoorlijk veel
reacties van verenigingen ontvangen op
de voorlopige indeling. Dit betrof vaak
verzoeken die door verenigingen/teams
onderling konden worden opgelost.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:
• Wijzigen van wedstrijddata;
• Ruilen van wedstrijden;
• Wijzigen van (richt)speeltijd;
• Verzoeken met betrekking tot een
minimaal aantal thuisteams.
Een wijziging in 1 poule heeft vaak consequenties voor wedstrijdschema’s in andere
poules. Een op het oog lijkende eenvoudige aanpassing, levert in de praktijk
vaak meerdere nieuwe knelpunten op.
Daarom worden verenigingen verzocht
om in eerste instantie te beoordelen of
verzoeken/problemen door verenigingen
zelf kunnen worden opgelost.

NPC CONTACTPERSONEN

Na de voorlopige indeling kunnen alleen
NPC-contactpersonen van een vereniging
reageren.
De NPC-contactpersoon wordt verzocht
één e-mail te sturen met alle verzoeken
namens de vereniging. De verzoeken
dienen per e-mail via npc@njbb.nl te
worden ingediend. Telefonisch worden
geen verzoeken in behandeling genomen.
Alleen onmogelijkheden met betrekking
tot een probleem in de maximumcapaciteit van de accommodatie worden in
behandeling genomen.

TERUGTREKKING

Bij een terugtrekking na de deadline van
inschrijven, wordt het laagst geklasseerde
team van de vereniging teruggetrokken.
De overige teams behouden hun plek
in een bepaalde divisie. Daarnaast ontvangt de vereniging een boete conform
het reglement.

Timeline

Deadline:
2 april

Verenigingen ontvangen
inschrijfformulier + formulier
aanvraag baandispensatie

3 mei

Uiterste deadline inschrijven

19 juni

Bekendmaking voorlopige
poule-indeling

7 augustus

Bekendmaking definitieve
poule-indeling

19 augustus

Verzoek ingediend dispensatie
baanafmeting

19 september

Eerste richtspeeldag
seizoen 2020 - 2021

DEFINITIEVE INDELING

De definitieve indeling wordt uiterlijk
vrijdag 7 augustus 2020 gepubliceerd
op www.nlpetanque.nl.
De NPC-contactpersonen worden
hierover per e-mail geïnformeerd.

DISPENSATIE BAANAFMETINGEN

Dispensatie voor de baanafmetingen
wordt alleen voor de start het van
seizoen verleend aan verenigingen. Het
verzoek moet uiterlijk 19 augustus 2020
zijn ingediend via npc@njbb.nl.
Gedurende het seizoen wordt geen
dispensatie verleend. Dispensatie wordt
alleen verleend aan teams die in de
4e divisie of lager spelen en alleen na
goedkeuring van de competitieleider.
Het formulier voor aanvragen van
dispensatie wordt gelijk gestuurd met
het opgaveformulier van de teams;

EERSTE RICHTSPEELDAG

De eerste richtspeeldag is zaterdag 19
september 2020. Alle speeldagen staan
op de website: www.nlpetanque.nl.
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TOERNOOIEN

EuroCup:

Tekst: het bondsbureau

Team Les Cailloux tijdens het finaleweekend, beeld: Guido Starrenburg

LES CAILLOUX EINDIGT BIJ LAATSTE 8
Petanquevereniging Les Cailloux is tijdens het
finaleweekend (29 november - 1 december 2019)
van de EuroCup bij de laatste acht (die kan worden
gezien als een gedeelde vijfde plek) geëindigd. Zij
zijn afgereisd naar Saint-Yrieux-sur-Charentedat,
vlak bij Bordeaux.

UITSLAG NK PRECISIESCHIETEN
Op het terrein van PVN werd op zaterdag 21 december hard
gestreden om wie zich een jaar lang de meest precieze schieter
van Nederland mag noemen. Bij de vrouwen was Ria Bronsema
ongenaakbaar. Mede door tweemaal een score van 46 punten
te behalen (een score die in de historie slechts één keer eerder
op het NK is behaald) wist zij het goud mee naar huis te nemen.
Edward Vinke heeft bij de mannen met succes zijn titel verdedigd door in de verschillenden ronden vijf keer meer dan 30
punten te scoren . Bij de jeugd behaalde Koen Wentink na een
spannende finale tegen Luca Kok (19-17) de Nederlandse titel.
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Het toernooi begon voor de Nederlanders met verlies tegen
Zweden (16-12) en ruime winst op Letland (19-2). Door die
resultaten kwam Cailloux in een barrage met Zweden terecht.
Daar werd de eerdere verliespartij gerevancheerd door met
18-8 te winnen.
In de 1/4e finale trof Cailloux het sterke Monaco, dat uiteindelijk tweede werd. Ondanks een spannende wedstrijd, bleken
de Monegasken te sterk voor Nederland, waardoor het na de
eerste tripletten met een score van 19-7 einde verhaal was voor
de Zeistenaren.

DE UITSLAG
MANNEN

1. Edward Vinke (‘t Zwijntje)
2. Moussa Agzoul (ABA)
3. Jeroen Bleyen (‘t Dupke)
3. Mustapha Maazouz (ABA)

VROUWEN

Meer informatie over de
NK’s kun je vinden op
www.nlpetanque.nl

1. Ria Bronsema-Kampers (JBC Vlaardingen)
2. Roby van Rooijen (ABA)
3. Josefien Koogje (ABA)
3. Monique Bakker (MIDI)

JEUGD

1. Koen Wentink (L’Esprit)
2. Luca Kok (L’Esprit)
3. Elise Nuijten (Les Boulistes)
3. Dylan Velthuis (Folâtre)

TECHNIEK & TACTIEK

Door: Joop Pols

DE beslissing

In iedere mène worden 13 beslissingen genomen! Allereerst beslist de winnaar van de toss, of de
winnaar van de vorige ronde, waar het but moet komen. Dit is een eerste tactische keuze. Hoe kort of
lang spelen we? En waarom? En op welke plek gooien we het but uit? Misschien zijn er wel plekken
waar de tegenstander, eerder in de partij, niet uit de voeten kwam. Gebruik deze plaats opnieuw.
De tegenstanders zullen zich deze plek ook herinneren, tenminste als ze een beetje bewust spelen.
En…met tegenzin aan de mène beginnen.

Wanneer je je tegenstanders inmiddels al goed hebt bekeken,
heb je voldoende informatie om echt iets goeds met het but
te doen. Spelen ze allemaal staand; Gooi het but dan eens
kort uit. Gegarandeerd dat ze minder scherp zullen plaatsen.
Hetzelfde geldt als je met een hele lange tireur te maken hebt.
Hij zal snel de neiging hebben om te lang te schieten.

Vertrouw op jezelf en op je teamleden. Maak de voor jullie
beste keuze! En besef dat geen enkele beslissing ooit de
optimale zal zijn. Elke medaille heeft immers een keerzijde.
Elke keuze houdt risico’s in. Niets is ooit helemaal zeker. De
perfecte keuze bestaat niet. Kies voor wat je het beste lijkt en
maak er dan het beste van.

Voor iedere te spelen boule zal een keuze gemaakt moeten
worden. Je doet dit in goed overleg met je teamgenoten. Met
hen neem je de mogelijkheden door. Immers, met elkaar zie je
meer dan alleen.

Veel spelers gaan er prat op dat zij al zo lang met elkaar spelen
en dat zij zo langzamerhand wel van elkaar weten wat er moet
gebeuren. Dat zij eigenlijk niet eens hoeven te overleggen. Zij
vergeten daarbij een aantal belangrijke aspecten uit het oog:
De uiteindelijke keuze van het overleg focust spelers. Het
motiveert spelers om de keuze zo goed mogelijk uit te voeren.
Bovendien is het belangrijk om samen achter de keuze te staan
en de verantwoording te delen. Stel je voor dat jij niet overlegt
en dat jouw keuze volkomen de mist ingaat. Dat je de hele
spelsituatie verziekt. Dan hebben je medespelers je heel wat
te verwijten. Dit in tegenstelling tot wanneer je de beslissing
samen had genomen.

Maar… de uiteindelijke beslissing zul je alleen moeten nemen.
Vermijd om paniekerig van de ene op de andere gedachte te
springen. Wanneer je goed weet waar jezelf toe instaat bent,
is het vaak duidelijk wat de beslissing moet worden. Neem die
beslissing wel heel duidelijk voor je in de cirkel gaat. En ga er
dan voor! Want het ligt bijna altijd aan degene die de beslissing
neemt en niet aan de genome keuze of een worp goed of slecht

Aan een goed gespeelde boule,
gaat altijd een goed genomen beslissing vooraf!
uitvalt. Met andere woorden, valt de genome keuze slecht uit,
dan is dit terug te voeren op een evenredig gebrek aan inzet
van de beslisser.
Kortom, het gaat er niet altijd om welke keuze je maakt,
maar wel om de manier waarop je deze uitvoert om een
goed resultaat te krijgen. Bedenk rustig wat er in de liggende
spelsituatie zou moeten gebeuren. Wat wordt het doel van je
worp? Bekijk vervolgens welke opties je daartoe hebt en bekijk
de voor- en de nadelen. Indien je voldoende zelfkennis hebt
over je technisch kunnen, zie je vanzelf welke optie het meest
effectief is om de spelsituatie in jouw voordeel te veranderen.

Weersta ook de verleiding om achteraf aan de beslissing te gaan
twijfelen en op de keuze terug te komen. Elke keer wanneer
je gedachten krijgt in de zin van: Wellicht had ik beter zus of
zo gekozen, beroof je jezelf van kostbare energie. Energie die
je beter kan inzetten om van je volgende keuze een succes te
maken.
Probeer het nemen van beslissingen nooit af te schuiven op je
teamleden.
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PETANQUEKOPPELS

Tekst: het bondsbureau

“HET GAAT NIET
ALLEEN MAAR OM

petanque “

Deze keer in Petanquekoppels Henk Hoefakker
(74) en Henna van de Vis (60). Een koppel dat
al 10 jaar samen is, waarvan 7,5 jaar als man en
vrouw. Ze zijn lid bij JBC Randenbroek en spelen
samen in de doubletten competitie in de 2e klasse
van district Midden.

Henk Hoefakker en Henna de Vis

“Zoals je ziet verschillen we aardig in leeftijd van elkaar. Henk
was al met pensioen en we kwamen erachter dat we het prima
konden bolwerken wanneer ik zou stoppen met werken”, trapt
Henna het gesprek af. “Daardoor hebben we veel tijd om
leuke dingen te doen, zoals petanquen en reizen.”
“We kennen elkaar via het boulen en zijn sinds september
2019 lid bij JBC Randenbroek Amersfoort. Op trainingsavonden gooien we leuk een balletje, en spelen in de
doubletten competitie in de 2e klasse van district Midden.
Voorheen uitkomende voor DOSC uit Den Dolder speelden
we in de Hoofdklasse. Omdat we dit seizoen nieuw zijn bij JBC
Randenbroek moesten we weer onderaan de ladder beginnen,
waardoor we nu dus in de 2e klasse spelen.” In die competitie
staat het koppel stijf bovenaan, maar ze gaan er niet van
naast hun schoenen lopen. Het blijft soms lastig, ongeacht het
niveau waarop je speelt.”

VAN TIREUR NAAR POINTEUR

Als ze elkaars sterke punten moeten opnoemen, komt het
koppel zonder elkaar aan te kijken tot de zelfde conclusie:
“Henna is een goede tireur en Henk de pointeur. Maar zo
is het niet altijd geweest. Dat was eerst andersom, maar
Henk heeft last van slechte ogen waardoor een wisseling
niet kon uitblijven. Maar het gaat goed. De tijd dat ik achter
de but moest staan zodat Henk een referentiepunt had, is
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voorbij. Zeker als hij straks is geopereerd aan zijn andere
oog, waardoor ook daar het zicht weer voor een groot deel
verbetert.”
Soms botst het tweetal ook wel eens. “Dat hoort toch ook?”,
zegt Henk. “We zijn het niet altijd eens over de wijze van
spelen. Henna speelt dan verdedigender en behoudender
dan ik het zou willen. Ik ben meer van het aanvallen.” Henna
vult aan: “Jouw verwachting ligt ook hoger ten opzichte van
die van mij. Soms ruilen we dan van rol en gaat Henk weer
tireren. Maar we zijn meer van de instelling: accepteer dat het
soms niet volgens plan verloopt. Henk geeft me daarin veel
vertrouwen. Ik ga beter boulen van het accepteren dat het
soms fout mag gaan. Je leert ervan door juist dan niet op te
geven.

LEUKSTE HERINNERINGEN

Aan het boulen heeft het koppel veel vriendschappen en ook
leuke tripjes overgehouden. “Weekendjes weg, reizen naar
Frankrijk, Denemarken, Slovenië, Duitsland en daar dan potjes
spelen. We houden uitwisselingen met mensen die we kennen,
waardoor ook het hele sociale aspect van grote waarde voor
ons is. Daarnaast vindt Henk het erg leuk om te koken en
krijgen we daarom ook veel petanquespelers over de vloer en
aan tafel. Het gaat echter niet alleen maar om petanque, maar
ook om de vriendschappen.”

REGIONAAL NIEUWS

Tekst: de districtsteams

Nieuws
UIT DE DISTRICTEN
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 Noord

District West

ACTIVITEITEN

JBC LES FRANCOPHILES VIERDE HAAR 25 JAAR JUBILEUM

De voorbereidingen voor de activiteiten in het zomermaanden
zijn achter de rug; organisatorisch staat alles in de steigers:
triplettencompetitie, clubteamcompetitie, DK tête-à-tête en
DK doubletten. De verenigingen worden ruim van tevoren
over elke activiteit geïnformeerd. Alle informatie over
deelname, inschrijving, regelgeving en dergelijke is te vinden
op de website: www.nlpetanque.nl, onder het menu-item:
wedstrijdsport, sportaanbod districten.

JBC Les Francophiles is opgericht op 21 juni 1994. Inmiddels
uitgegroeid tot een volwassen club met rond de 100 leden, de
grootste vereniging van Rotterdam. De club richt zich naast
petanque ook op gezelligheid en sociaal samen zijn.
Vanaf juni tot medio augustus 2019 heeft Les Francophiles
op grootse wijze het 25 jarig bestaan gevierd. Het begon met
de bestuurscup van NJBB District West, die op de zeer warme
zomerdag 29 juni 2019 op de vereniging werd gespeeld onder
uitstekende wedstrijdleiding van Andries Wijand. Een receptie
en het interne Mallen Ballentoernooi waren ook onderdeel van
de verenigingsfestiviteiten.

District Zuidwest
COUPES DES CAPITAINES

In oktober 2019 is het toernooi de Coupes des Capitaines voor
de besturen van het district geweest bij Va-Tout in Breda. Een
prachtige dag met veel enthousiaste spelers. De winnende
vereniging van die dag was voor de 2e keer Va-Tout.
De volgende Coupes des Capitaines wordt gehouden op
11 oktober 2020 bij Chochonetclub in Loon op zand.
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REGIONAAL NIEUWS
Vacatures

De NJBB zoekt enthousiaste leden die een functie
willen vervullen binnen een districtsteam.

Nieuws
UIT DE DISTRICTEN
District Noordwest

Districtscoördinator voor districtsteam:
Noord, Oost en Zuidoost
Verenigingsondersteuner voor districtsteam:
Noord, Midden en Oost
Sportpromotor voor districtsteam:
Midden, Zuidoost, Zuidwest en Zuid

Meer informatie over de vacatures vind je op de website:
www.njbb.nl

ZOMERCOMPETITIE TRIPLETTEN (ZCT 2019)

Team PC Ça Roule 1 is districtskampioen zomer tripletten 2019
geworden. Laurent Niechial, Jordan Niechial en Eugéne Farez
(invaller Jasper Hoebe) van harte gefeliciteerd.

ZOMERCOMPETITIE DOUBLETTEN (ZCD 2019)

Team JBV Boule Lef 1 is voor de tweede op een volgende maal
districtskampioen zomer doubletten 2019 geworden. Ronald en
Jacob van harte gefeliciteerd met deze prestatie.

ZOMERAVONDCOMPETITIE 2019 (ZACO 2019)

District Oost
WINTERCOMPETITIE 2019/2020

De wintercompetitie 2019/2020 loopt nog bij het ter
perse gaan van dit nummer. 22 februari is de laatste dag
(deelname door 37 teams van 12 verenigingen). Wederom is de
wedstrijdleiding in vertrouwde handen van Marleen Kort.

Vrijdagavond 4 oktober 2019 werd JBV Schoorl kampioen van
de Zomeravond Club Ontmoetingen (ZACO 2019). JBV Schoorl
speelde op de finaleavond met 4 – 4 gelijk tegen JBV Boule Lef
uit Volendam, maar scoorde meer saldopunten, waardoor de
wisseltrofee naar JBV Schoorl ging.
De bekers voor de nummers 1 t/m 3 werden op de erg gezellige
slotavond vrijdagavond 4 oktober bij gastvereniging PV de
Bouledozers uit Hoorn/Zwaag uitgereikt.

ZACO ( ZOMERAVONDCLUBONTMOETING)

Deze zal dit jaar gehouden op en bij:
7 mei - PV Gelre
28 mei - JBV Het Zuiderboeltje
11 juni - Hattem Petanque
We houden geen slottoernooi meer en alle spelers uit district
Oost kunnen meedoen.
Van links naar rechts team JBV Boulelef (2e plaats), JBV Schoorl
(kampioen), JdB de Stetters (3e plaats). Foto werd gemaakt door Nel
Elstak van PV de Bouledozers.

WINTERCOMPETITIE DOUBLETTEN 2019

Deze laatste competitie van 2019 is zondag 22 december 2019
afgerond. Districtskampioen werd op onderling resultaat het
team van PUK Haarlem 1: Roel Claase en Hans Kramer.
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ZOMERCOMPETITIE 2020

De locaties en data zijn bekend:
24 mei 2020 - Le Pionnier (Brummen)
14 juni 2020 - Epetanque (Epe)
12 juli 2020 - Boul’ Animo (Dieren)
Hopelijk overtreffen we het resultaat van vorig jaar met 34
teams van 15 verenigingen.

ERIMA is trotse Partner van de NJBB

Find us on Facebook Badge

CMYK / .ai

20160509_NJBB_A6_Hoch.indd 1

09.05.16 14:22

F-30270 St Jean du Gard
camping@masdelacam.fr

www.fiets.cevennen.com
www.camping-cevennes.info

Van 18 mei t/m 27 juni wo rd en er p et an q ueto e r n o o ie n
g e o rg a n i s e erd i n d e C ev e n n en .
Verhuur : vanaf € 257,- per week
Camping : vanaf € 18,- per dag

. Viermaal per week een toernooi
Op een vlak en open terrein, fraai gelegen aan
. Elk toernooi bestaat uit 3 partijen à la mêlée
de rivier de Gardon, met een verwarmd zwembad
. We vragen een kleine wekelijkse bijdrage om
bieden we ruime campingplaatsen voor tent of
prijzen beschikbaar te kunnen stellen
caravan en verhuren we appartementen.
.
In
het voorseizoen zijn er ook bridge-drives.
Voor de verhuurmogelijkheden geldt in het
laagseizoen : 2 weken reserveren, de derde week
Informatie : camping@masdelacam.fr of hdegroot@quicknet.nl
gratis.
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Martini Masters
PRÈS LE BUT - GRONINGEN

HPW
PUK - HAARLEM

finaleweekend
PUK - HAARLEM

15 aug

12 sep

14 & 15
nov

NK Tripletten
MABOUL - EDE

13 & 14
jun

Rijswijk Masters
ABA - RIJSWIJK

Breda Masters
VA-TOUT - BREDA

24 mei

5 jul

De Generale
MIDI - DELFT

4 apr

kwalificatietoernooien
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EN EN K
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A NAAR

PPE N G
ENSCHA

LPETA
WWW.N

NK precisieschieten
PVN - NIEUWEGEIN

NQUE.N

NK veteranen & NK beloften
JDB L’AMMERZO - AMMERZODEN

NK Mix
PV DE BOULEDOZERS - ZWAAG

NK Tripletten
MABOUL - EDE

nk doubletten
PC OISTERWIJK - OISTERWIJK

NK Tête-à-tête
DE GOOIERS - LOOSDRECHT

2020

L

0
2
0
2
19 dec

22 & 23
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13 & 14
jun

16 & 17
mei

19 apr
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HAAL DEZE POSTER ERUIT
EN HANG HEM OP!

oost
PC DOETINCHEM - DOETINCHEM
West
MIDI - DELFT

29 mrt

noord
VLEDDERBOULES - VLEDDER
Zuidoost
VENRAY 80 - VENRAY
?
doen
e
e
midden
M
n!
e aa
j
d
l
PVN - NIEUWEGEIN
Me

Noordwest
21 MRT MANNEN, 22 MRT VROUWEN
PUK - HAARLEM

21 & 22
mrt

5 apr

Zuid
BOULEDROME - MAASTRICHT
Zuidwest
CJB MIDDELBURG - MIDDELBURG

15 mrt

districtskampioenschappen
Tête-à-tête 2020

2020
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L
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RMATI
LE INFO

APPE N G

2020

ENSCH
KAMPIO

26 - 29
nov

1-4
okt

Finale EuroCup
SAINT YRIEIX - FRANKRIJK

EK Tripletten beloften
Mannen & Vrouwen
EK Tripletten jeugd
Jongens & Meisjes
SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF - FRANKRIJK

EK tête-à-tête, Doubletten & mix
Mannen & Vrouwen
RIGA - LETLAND

WK Tripletten Mannen
LAUSANNE - ZWITSERLAND

16 - 19
jul
17 - 20
sept

EK Tripletten Vrouwen
TORRELAVEGA - SPANJE

4-7
jun

eK's / wK’s 2020
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e
u
q
n

a
t
e
P
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Jeu de boules op een
sfeervolle familiecamping
in de Ardèche

NIEUW
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.

Verhuur van
Luxe Lodgetenten
met privé sanitair!

Alle faciliteiten zijn tot 30 september
geopend, waaronder het verwarmde
zwembad en het restaurant waar u kunt
genieten van een met zorg bereide maaltijd
van streekproducten.
In het laagseizoen worden wekelijks
in een ongedwongen en gezellige sfeer
diverse activiteiten georganiseerd zoals jeu
de boules, aquarelworkshops en wandelen.
Dit seizoen vinden deze activiteiten plaats
van 18 mei tot en met 26 juni en van 23
augustus tot en met 30 september.

Voor informatie over de activiteiten kunt u contact
opnemen met Jon van Rossum op 06 - 21 89 33 86.
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Camping les Charmilles | 1935 Route de Mirabel | 07170 Darbres | Ardèche France | 0033(0)4-75885627
| www.campinglescharmilles.eu | info@campinglescharmilles.eu

INNOVATIE

Tekst en beeld: Sportunity & het bondsbureau

JEU DE BOULEN
MET DE
BOULESBAAS
app
In 2019 is de Boulesbaas app live gegaan in de
App Store en Play Store. De Boulesbaas app is ontwikkeld in samenwerking met Sportmarketingbu-

Download de app!

reau Sportunity. We vertellen je in dit artikel graag

Je kunt de Boulesbaas app gratis

over de Boulesbaas app en waarom wij deze app

downloaden in de App store en Play Store.

ontwikkeld hebben.

JEU DE BOULES OF PETANQUE

Met de Boulesbaas app kun je de scores van al je potjes jeu
de boules bijhouden. We zeggen bewust jeu de boules omdat
we graag willen dat mensen van buiten de NJBB de app gaan
gebruiken. We noemen dat de ‘fanbase’. En de fanbase weet
nóg niet wat met petanque wordt bedoeld. Daar hopen we
natuurlijk verandering in te brengen.

WAT KUN JE ERMEE?

Naast je scores bijhouden geeft de app inzicht in je speelstatistieken. Zo krijg je onder andere inzicht in je winstpercentage,
kun je zien van welke tegenstander je vaak wint (of juist niet) en
je ziet het aantal punten dat je gemiddeld per wedstrijd haalt.
Je kunt met de app de scores bijhouden van je tête-à-tête,
doubletten of tripletten partijen.
In de Boulesbaas ranglijst, in de app, kun je zien hoe je presteert ten opzichte van alle andere Boulesbazen. Ook kun
je meedoen aan andere ranglijsten, bijvoorbeeld die van je
vereniging of van een openbare baan. Hier kun je jouw prestaties vergelijken met alle Boulesbazen die hun potjes op die
locatie hebben bijgehouden met de app.
Dankzij de Boulesbaas kaart in de app kun je als gebruiker alle
Boulesbaas speellocaties eenvoudig vinden. Heb je zin om in .
speellocatie te vinden!

INNOVATIE

De huidige maatschappij is dynamisch en verandert continu.
We weten dat er enorm veel niet-leden zijn die wel eens
of regelmatig een potje jeu de boules spelen. Bijvoorbeeld
tijdens de pauze op werk of in de vakantie op de camping. Met
de Boulesbaas app willen wij een nieuwe en jongere doelgroep
aanspreken en tegelijkertijd meer inzicht krijgen in deze ‘ongebonden sporters’.

HELP MEE, REGISTREER OOK DE BAAN BIJ JOU IN DE BUURT!

Liggen er in jouw woonplaats één of meerdere openbare jeu de
boule baantjes? Registreer deze dan in de app! Zo kunnen ook
andere jeu de boulers deze baan makkelijk vinden!
Hoe je een nieuwe locatie registreerd en hoe je een wedstrijd
start kun je lezen op onze website.

FEEDBACK OF VRAGEN OVER BOULESBAAS?

Heb je de Boulesbaas app al eens gebruikt? Dan zijn wij erg benieuwd naar wat jij van de app vindt! Je kunt een e-mail sturen
naar redactie@njbb.nl met je feedback of vragen. Voor meer
informatie kun je terecht op onze website: www.nlpetanque.nl.
Veel speel plezier!
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NIEUWS

Tekst en beeld: De Luisterlijn

DE LUISTERLIJN
IS ER OP DE
MOMENTEN DAT
ER GEEN JEU DE
BOULES IS…
Jeu de boules biedt enorm veel voordelen: je
bent lekker in beweging, het is gezellig en je
hebt contact met anderen. Een leuk tijdverdrijf en
onderbreking van de dag! Misschien vermindert
het ook uw gevoelens van eenzaamheid. Dan is het
fijn om te weten dat er – wanneer er geen jeu de
boules is – altijd andere mensen zijn waarbij je dag
en nacht terecht kunt.

VOEL JE JE ALLEEN? OF WIL JE JOUW VERHAAL KWIJT?

Op die momenten kun je terecht bij de Luisterlijn. Dag en nacht
zitten vrijwilligers klaar voor om naar je te luisteren of voor een
goed gesprek. Zij hebben aandacht en tijd voor jou. De vrijwilligers zijn opgeleid om naar je te luisteren en nemen de tijd om
met je te praten. Zij geven geen ongevraagde, goedbedoelde
adviezen of een mening waar je niet op zit te wachten, maar
luisteren met oprechte interesse en aandacht. Hoe fijn is dat?

PROBEER HET!

Met jaarlijks bijna een half miljoen oproepen, weten veel
mensen de Luisterlijn te vinden en is bijna elk onderwerp
weleens ter sprake gekomen. Velen mensen hebben baat bij
een gesprek met de Luisterlijn. Soms is het moeilijk om je
verhaal te vertellen aan de mensen om je heen. Misschien is
het te pijnlijk of te privé. Een gesprek met een van de vrijwilligers kan opluchten, geruststellen en bepaalde inzichten geven.
Aarzel niet en probeer het gewoon!

Frits is vrijwilliger bij de Luisterlijn en biedt een luisterend oor: “Je
kunt ook eenzaam zijn in gezelschap. Eenzaamheid is een gevoel. Dit komt veel voor in gesprekken. Belangrijk is om mensen
los te krijgen over het waarom van hun eenzaamheid. Het gaat
om het verhaal achter het verhaal. Is iemand gescheiden, heeft
iemand een partner verloren of is er sprake van werkloosheid?
Eenzaamheid komt nooit alleen.”

BEHOEFTE AAN EEN GESPREK OF EEN LUISTEREND OOR?

Je kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen naar
0900-0767 (normaal tarief). Telefoontjes die binnenkomen
worden, zonder nummerherkenning, doorgezet naar een van
de locaties waar op dat moment een lijn vrij is. Vind je het spannend om te bellen? Dan is het goed om te weten dat je ook kunt
mailen of chatten (van 10.00 uur – 22.00 uur) met de vrijwilligers via www.deluisterlijn.nl. Zo kun je rustig je woorden kiezen
en na afloop kun je het gesprek eens nalezen.

24/7 bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek
Eenzaamheid is nog steeds iets waar weinig mensen over praten,
terwijl toch meer dan een miljoen Nederlanders zich sterk
eenzaam voelen. Nog eens 1 op de 3 mensen voelt zich matig
eenzaam. Ergens je verhaal kwijt kunnen, je hart luchten of
even een praatje maken. Het lijkt vanzelfsprekend, maar niet
iedereen heeft iemand in de omgeving om dat mee te doen.
Het is dus niet gek als je je alleen voelt of eenzaam bent op
de dagen dat er geen jeu de boules wordt gespeeld. Mis je dan
aanspraak en kun je ergens in je omgeving jouw verhaal kwijt?
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WIE STAAT MIJ TE WOORD?

Bij de Luisterlijn werken ongeveer 1.500 vrijwilligers. Je kunt
ervan uitgaan dat de mensen die de telefoon, mail of chat
beantwoord, zorgvuldig worden geselecteerd, opgeleid en
begeleid door professionele beroepskrachten. Het zijn betrokken mensen met levenservaring die graag iets voor anderen
willen betekenen.

Vrijwilliger Kees uit Tilburg merkt dat echt luisteren en de beller
nemen zoals hij is, vaak helpend is. “Als iemand in de put zit, ga ik

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar
Bel 0900-0767 (normaal tarief)
Chat of mail via www.deluisterlijn.nl

Eenzaamheid is óók iets wat een beetje bij
het leven hoort. Eenzaamheid kan in lichte
of sterke mate voorkomen; incidenteel

niet vanaf bovenaan die put naar beneden roepen: je moet zus
of je moet zo, ik gooi ook geen touw naar beneden. Ik ga naar
beneden en ik ga naast ze zitten op gelijke hoogte, daar is de
behoefte aan en op die manier voeren we het gesprek. Die aandacht, die erkenning van het er zijn, dat is waar mensen behoefte
aan hebben. Alle mensen willen er zijn en erkend worden in hun
bestaan. En dat gebeurt veel te weinig”, zegt hij.

gevoeld worden of langdurig aanhouden.

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE LUISTERLIJN IETS VOOR JOU?

mensen die het sterk of langdurig voelen.

Wil jij er ook voor anderen zijn door te luisteren? Dan is het
vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn misschien iets voor jou. De
Luisterlijn is altijd op zoek naar geschikte vrijwilligers. Voor je
aan de slag gaat als luistervrijwilliger krijg je eerst een uitgebreide training in luister- en gespreksvaardigheden. Hierna ga
je aan de slag op een van 28 locaties of vanuit huis. Tijdens
de training, en ook daarna, word je bijgestaan door een trainer/begeleider. Kijk voor meer informatie of aanmelden op de
website van de Luisterlijn; www.deluisterlijn.nl.

Bijvoorbeeld door verlies van een dierbare,
echtscheiding, ernstig gezondheidsverlies,
maar ook door veranderingen als verhuizing
en ontslag.
Eenzaamheid is vooral een probleem voor
Kort gezegd, wanneer eenzaamheid je
ongelukkig maakt of het je belemmert in je
functioneren.
Bron: eentegeneenzaamheid.nl
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ORGANISATORISCH NIEUWS

Door: het bondsbureau

WE ZIJN UP &
running

De NJBB is sinds 20 november 2019 volledig over op het nieuwe ledenadministratiesysteem van AllUnited. Daarmee is per die datum ook een
eind gekomen aan het oude administratiesysteem.
Alle ledenadministrateurs hebben inmiddels al vier maanden kunnen
werken met het nieuwe systeem waardoor we nu echt ‘up and running’ zijn.

Voor leden van verenigingen verandert over het algemeen
weinig. De enige direct merkbare verandering is de overstap
van een plastic naar een digitale licentiepas. Er zijn meerdere
redenen geweest voor die overstap. In het verleden konden de
licentiepassen niet eerder dan medio februari worden geleverd
terwijl de verschillende competities doorlopen. Met de digitale
licentie is het mogelijk dat spelers vanaf de eerste dag van het
jaar beschikken over hun licentie. Daarnaast kunnen mutaties
in lidmaatschappen door de digitale licentie sneller worden
verwerkt en worden de kosten voor zowel de verenigingen als
de landelijke organisatie beperkt.

DIGITALE LICENTIE DOWNLOADEN

Tenslotte wordt sportbonden ook sterk verzocht om na te
denken over duurzaamheid. Tot en met 2019 verstuurde het
bondsbureau +/- 20.000 plastic pasjes per jaar. Door de
invoering van de digitale licentie levert de NJBB een kleine
bijdrage aan het verduurzamen van de maatschappij.

LICENTIE PRINTEN

Button om digitale licentiepas te downloaden

Op de homepage van www.nlpetanque.nl vind je bovenaan een
button om de digitale licentie te downloaden op de mobiele
telefoon. Op de website, www.njbb.nl, tref je onder het menu
Ledenadministratie de handleiding. Daarnaast staan op deze
pagina de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de ledenadministratie en de veelgestelde vragen.
Achter de schermen wordt hard gewerkt om de ledenadministratie continu verder te ontwikkelen. Wij houden jullie graag op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen middels de website.
Het is voor verenigingen mogelijk om de digitale licentie van
leden te printen of versturen op creditcardformaat. Op deze
manier kan de digitale licentie makkelijk worden bewaard als
het niet gewenst is om de digitale licentie te downloaden op
je mobiele telefoon. Het verschilt per vereniging echter wat de
voorkeur heeft voor het verstrekken van de digitale licentie. De
ene vereniging verstuurt de digitale licentie per e-mail en de
andere vereniging print de digitale licentie voor de leden.

SCANAPP

Ook aan de ontwikkeling van de scanapp voor wedstrijdleiders
wordt hard gewerkt. Middels deze app kan de QR-code op de
digitale licentie worden gescand om zo de speelgerechtigheid
van de licentiehouder te kunnen controleren. Het streven is om
de scanapp te lanceren in het eerste kwartaal van 2020. Ook
de laatste ontwikkelingen van de scanapp houden we bij op de
website.
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Scheidsrechter in actie tijdens NK veteranen 2019. Foto: bondsbureau

VERGOEDING INSCHRIJFGELDEN OPLEIDINGEN
De afgelopen jaren zijn er tientallen nieuwe
officials en instructeurs opgeleid tijdens de
opleidingen tot regionaal scheidsrechter (RSR),
regionaal wedstrijdleider (RWL) en basis instructeur petanque (BIP). In de acht districten zijn
opleidingen aangeboden en georganiseerd
wanneer hiervoor voldoende animo was.

Veel verenigingen zijn blij met de extra scheidsrechters, wedstrijdleiders en instructeurs. Het is daarnaast ook helder dat
er behoefte is aan meer opleidingen. Deze opleidingen zullen
uiteraard volgen.
In de praktijk is duidelijk geworden dat de interesse in de opleidingen per district verschilt. Zo komt het voor dat een opleiding
tot RSR in het ene district binnen enkele dagen vol zit, terwijl
dezelfde opleiding in een ander district niet doorgaat omdat er
te weinig aanmeldingen zijn. Om deze reden gaat het bondsbureau vanaf 2020 proberen om vraag en aanbod beter op
elkaar af te stemmen. Dit betekent dat het bijvoorbeeld
mogelijk is dat meerdere geïnteresseerden binnen één
vereniging tegelijk kunnen worden opgeleid. Tevens worden
de eerstvolgende opleidingen aangeboden in de districten
waar de meeste behoefte bestaat. De planning voor de nieuwe
opleidingen volgt binnenkort.

ONTWIKKELING LAAGDREMPELIGE OPLEIDINGEN

Naast het organiseren van de opleidingen, wordt momenteel
onderzocht of het mogelijk is om laagdrempelige opleidingen
te ontwikkelingen voor functionarissen die alleen op vereni-

gingsniveau ingezet willen worden. Wij houden iedereen op de
hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak via het bondsblad,
het nieuwsbouletin en de website.

INSCHRIJFGELDEN

Om de organisatie van de opleidingen mogelijk te maken,
worden inschrijfgelden in rekening gebracht. Voor de RSR- en
RWL-opleiding betreft dit €150,- en voor de opleiding tot BIP
€175,-.

VERGOEDING VAN HET INSCHRIJFGELD

Het ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten
en NOC*NSF hebben samen het Nationaal Sportakkoord
gesloten. Het Nationaal Sportakkoord is op lokaal niveau
omarmd en er worden regionale sportakkoorden ontwikkeld.
De regionale sportakkoorden bieden onder andere mogelijkheden voor vergoeding van het inschrijfgeld voor een opleiding.
Om na te gaan of de inschrijfgelden vergoed kunnen worden, is
het nodig om hiervoor een aanvraag in te dienen via de sportregisseur of adviseur lokale sport in uw gemeente. Op deze
manier kunnen leden van de vereniging mogelijk gratis de
opleiding volgen.
Als het binnen uw gemeente onvoldoende duidelijk is met
wie u contact op dient te nemen, kan de vereniging contact
opnemen met de supportdesk van NOC*NSF. Dit gebeurt
via sportakkoord@nocnsf.nl. Ook als er binnen uw gemeente
nog geen sportakkoord is, kunt u contact opnemen met deze
supportdesk.
Meer informatie over de opleidingen? Neem contact op met het bondsbureau!
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DE NIEUWE

bondsraad
Alle verenigingen konden in februari hun stemmen
uitbrengen tijdens de verkiezing voor de bondsraad. Deze verkiezing bepaalt wie de komende
jaren zitting zullen nemen in het hoogste orgaan
van de landelijke organisatie van de NJBB.

UITSLAG

In totaal zijn er negentien zetels beschikbaar in de bondsraad.
Conform de statuten en reglementen is vastgesteld dat er
zeventien kandidaten zijn die direct verkozen zijn tot lid van
de bondsraad. Deze zeventien kandidaten (alfabetisch op
achternaam gesorteerd) zijn:
Peter Bonarius (Hilversum)
Christian Bos (Zwaag)
Rob Hulst (Waddinxveen)
Willy van Kilsdonk (Helmond)
Rien van Kinderen (Sleeuwijk)
André de Kort (Deventer)
Karel Los (Twello)
Arthur Meertens (Maastricht)
Jur Moorlag (Heerenveen)
Arend Nijborg (Groningen)
Ed Roelofs (Tiel)
Henny van Schaaijk (Heerhugowaard)

In totaal brachten 103 verenigingen via WebElect hun
stem(men) uit op één of meer van de 26 personen die zich
kandidaat hebben gesteld. Voorafgaand aan de verkiezing
zijn de kandidaatprofielen beoordeeld en is de kandidatenlijst
vastgesteld door de verkiezigingscommissie. Deze verkiezingscommissie bestaat uit drie verenigingsleden en is in 2019
benoemd door de bondsraad.

Désirée Schalk (Rijnsaterwoude)

Na sluiting van de verkiezing heeft de verkiezingscommissie
de resultaten ontvangen van WebElect. Op basis van deze
resultaten heeft de verkiezingscommissie officieel de uitslag
van de verkiezing vastgesteld zoals die hieronder te zien is.
Hierbij is rekening gehouden met de afspraken die zijn
gemaakt in de statuten en reglementen. Zo kunnen maximaal
vier kandidaten afkomstig uit hetzelfde district gekozen
worden en mag er niet meer dan één lid van een vereniging
zitting nemen in de bondsraad.

OVERIGE TWEE ZETELS

WAT IS DE BONDSRAAD?

De bondsraad is, net als de ledenraadplegingen, een belangrijk
onderdeel van de besluitvormingscyclus binnen de NJBB.
Tijdens de ledenraadplegingen gaat het bondsbestuur in gesprek
met de verenigingsbestuurders. Op basis hiervan worden mogelijk voorstellen opgesteld voor nieuw/aangepast beleid. Uiteindelijk is het aan de leden van de bondsraad om op basis van alle
beschikbare informatie te bepalen of het voorgestelde nieuwe
beleid wordt aangenomen, aangepast of verworpen.
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Frank Versluis (Delft)
Ad Wagenaars (Schijndel)
Peter van Wermeskerken (Apeldoorn)
Rob van der Zwet (Lisse)

Om de bondsraad compleet te maken, dient duidelijk te worden
wie de overige twee zetels zullen bezetten. Er zijn drie kandidaten
die op basis van de op hun uitgebrachte stemmen in aanmerking
komen voor de twee zetels. Deze kandidaten zijn:
• Riemer Haagsma (Assen)
• Cees Kalis (Oudenbosch)
• Tjibbe Steneker (Vlissingen)
In de statuten en reglementen is geen regeling opgenomen
hoe in een dergelijk geval wordt bepaald welke kandidaten
worden verkozen.
Het bondsbestuur heeft, op advies van de reglementencommissie, besloten om door middel van loting te bepalen
welke twee kandidaten alsnog worden verkozen tot lid van
de bondsraad. Deze loting zal plaatsvinden tijdens het extra
Strategisch Beraad op 21 maart 2020.
Zodra de uitkomst van deze loting bekend is, zal dit uiteraard
worden gecommuniceerd.

Door: het bondsbureau

PRAAT MEE!
LEDENRAADPLEGINGEN 2020

Ook dit jaar gaat het bondsbestuur graag met de verenigingen
in gesprek over belangrijke onderwerpen die spelen binnen
verenigingen en de landelijke organisatie. Dit gebeurt tijdens
de ledenraadplegingen die in maart en april 2020 plaatsvinden.
De ledenraadplegingen vormen een belangrijk onderdeel van
de besluitvormingscyclus die binnen de NJBB wordt gevolgd.
De input die verenigingen tijdens deze bijeenkomsten geven,
bieden mogelijk aanleiding voor beleidsaanpassingen en
nieuwe projecten in het jaarplan 2021. Als deze aanleiding
aanwezig is, zal dit worden voorgelegd tijdens de najaarsvergadering van de bondsraad op 28 november 2020.

VOOR WIE?

Per vereniging kunnen zich maximaal twee personen aanmelden
voor een ledenraadpleging. Over het algemeen betreft dit de
voorzitter en een ander bestuurslid.

Daarnaast zijn de leden van het districtsteam en bondsraadsleden uit het betreffende district uitgenodigd. Bij alle
ledenraadplegingen zal een afvaardiging van zowel het
bondsbestuur als het bondsbureau aanwezig zijn.

WAT WORDT ER BESPROKEN?

Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande in de sportwereld,
ook binnen de petanquesport. Denk hierbij aan het teruglopende ledenaantal, de verminderende bereidheid onder
leden om actief te zijn als vrijwilliger en de opkomst van
commerciële partijen.
Deze ontwikkelingen vragen een nieuwe rol van de verenigingen
en de landelijke organisatie. Het bondsbestuur wil graag met
de verenigingsbestuurders in gesprek over de manier waarop
wij samen de petanquesport kunnen versterken en toekomstbestendig kunnen maken. Hierbij is het van belang om samen
te bepalen hoe wij met elkaar op de nieuwe ontwikkelingen
kunnen inspelen.

DE AGENDA
WANNEER

WAAR

AANMELDEN TOT EN MET

4 maart

Zuidwest, Breda

niet meer mogelijk

10 maart

Noordwest, Egmond aan Zee

niet meer mogelijk

18 maart

Midden, Nieuwegein

niet meer mogelijk

23 maart

West, Den Haag

niet meer mogelijk

2 april

Zuid, Maastricht

25 maart

7 april

Oost, Gorssel

30 maart

16 april

Noord, Drachten

8 april

21 april

Zuidoost, Rosmalen

13 april

Heeft de ledenraadpleging in uw district nog niet plaatsgevonden, meldt u dan aan via www.njbb.nl/ledenraadplegingen.
Indien u verhinderd bent op de datum van uw eigen district, kunt u zich aanmelden voor de ledenraadpleging van een ander
district.
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VERENIGINGEN

VERENIGING aa� 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 Boulistes.
Petanque vereniging Les Boulistes is opgericht op 5 mei 1992 op de
Bataafsekade 4a te Gorinchem, door Joop Biemans, een Gorcumse
kenner met veel contacten, ideeën en initiatieven. De vereniging
beschikt over 16 buitenbanen, een clubhuis en een terras.

LOCATIE EN PROMOTIE

Les Boulistes heeft een zeer aantrekkelijke locatie in het Gorcumse sportpark
Molenvliet. Dagelijks fietsen duizenden
scholieren en sporters naar hun school
en/of vereniging. Dit geeft ons kansen,
namelijk het uitstralen van onze sport!
Alle hekken en deuren staan open wanneer er mensen op de club zijn, bij een
activiteit staat promotiemateriaal aan
de weg en via social media melden wij
alle openbare activiteiten. Actueel zijn
is tegenwoordig erg belangrijk, voorbeelden zijn pagina’s op Facebook en
Instagram. Als je dat eenmaal gebruikt
dan is professionaliteit een aandachts-
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punt. Correct Nederlands en het juiste
gebruik van de bijhorende functies
zorgt voor een overtuiging bij de lezer.
Naast deze kanalen zijn ‘contacten’
binnen je stad en gemeente erg belangrijk. Iedere stad heeft wel organisaties
vanuit gemeenten en sociale wijkteams
die inwoners koppelen aan sociale
activiteiten, zoals sporten. Petanque is
hier ideaal voor. Wij werken samen met
Gorinchem Beweegt. Zij koppelen leerlingen en alle andere inwoners aan een
sportief activiteit is samenwerking met
de bijhorende sportvereniging. Via deze
weg verwelkomen wij jaarlijks diverse
groepen mensen die kennis komen

maken met onze vereniging en de sport.
Tevens helpt Gorinchem Beweegt iedere
vereniging met vraagstukken en het
organiseren van activiteiten.

DE KRACHT VAN LES BOULISTES

’Een actieve vereniging maak je samen’
is zeker van toepassing. Bijna alle leden
van de club hebben een belangrijke
rol binnen de vereniging. Naast het
bestuur zijn er diverse commissies die
zorgen voor de kantine, het onderhoud,
promotie van de sport, wedstrijdzaken
en zaken als lief en leed. Verder speelt
veiligheid, sportiviteit en gezelligheid ook een zeer sterke rol in deze
vereniging. De club heeft leden van
alle leeftijden. Van 15 tot 90 jaar oud.
Hoewel de meerderheid van de leden
met pensioen is, biedt de club ook een
bijdrage aan de ontwikkeling van de
jeugd- en beloftespelers. Zo zijn er vier
leden onder de 21 jaar en zijn internationaal bekend op deelname van een
EK als WK. Ook dit zorgt voor een stuk
interesse bij de inwoners van Gorinchem
en omstreken.

Tekst & beeld: Jobbi Schefferlie (Les Boulistes)

TOERNOOIEN

Les Boulistes heeft zowel interne als
externe toernooien. Naast de clubkampioenschappen en thematoernooien
bestaat er de Meerkampcompetitie. Dit
is een mêlee competitie die twee keer
per maand van april tot en met september wordt gehouden op dinsdagmiddag
of avond.

en de veilige sfeer maakt dat gevoel
compleet. Echter heeft de club geen
boulodrôme en kunnen de leden niet
anders dan in het winterse weer boulen.
Zowel de locatie en de financiën van
de club laten het realiseren van zo’n
boulodrôme niet toe. Gelukkig zijn
actieve leden op zoek gegaan naar een
alternatief en dat is gelukt. Meerdere
leden hebben onderzoek gedaan naar
mogelijkheden, zoals tenten. Enkele
leden hebben leveranciers bezocht en
hadden daardoor een brede kennis van
deze tenten. We hebben gekozen voor
een van de grootste tenten, namelijk 8
bij 12 meter. Met dank aan stichtingen
en fondsen heeft de club een professionele tent aan kunnen schaffen. De tent
heeft 3 banen, verlichting en verwarming. Dit biedt de mogelijkheid om te

leiden tot een groter ledenaantal en
groter budget en kan je in een jarenplan
gaan praten over een boulodrôme.

DE TOEKOMST VAN LES BOULISTES

Door actuele ontwikkelingen en wensen
van leden te ondersteunen, creëren wij
een ‘gelukkig’ en sterk gevoel binnen de
vereniging.
In seizoen 2020-2021 gaan we weer
deelnemen aan de NPC. Helaas voldoet
de tent qua afmetingen niet aan de
eisen, dit zorgt er voor dat wij voor de
NPC-wedstrijden uitwijken naar PVN in
Nieuwegein.
Verder zijn we bezig met het organiseren van ‘open’ avonden, toernooien en
kennismakingen voor inwoners. Iedereen is welkom bij ons en dat willen we
graag uitstralen.

“Hoe groter het aanbod vanuit de vereniging,
hoe groter de interesse bij inwoners.”
Uiteraard heeft de club ook externe
toernooien. Jaarlijks organiseert de club
het Voorjaartoernooi, Zomertoernooi,
Herfsttoernooi, het Bliekentoernooi en
het Mini-Maxitoernooi.

OVERDEKT BOULEN

In de zomer is het bijna verslavend om
bij Les Boulistes te komen boulen. De
centrale ligging, het gezellige terras

kunnen boulen in het winterse weer.
De club is hier trots op en staat open
om andere geïnteresseerde clubs hiermee te helpen. Zo’n tent met verlichting
en verwarming heb je voor ongeveer
€3000,-. Dit is de ideale tussenoplossing voor relatief kleine verenigingen
om in de wintermaanden de sport
aantrekkelijker te maken en te kunnen
groeien. Dat zou zomaar eens kunnen

Les Boulistes is enorm trots op haar
vereniging en is gedreven om te blijven
groeien in de actuele ontwikkelingen.
Namens Les Boulistes hopen wij u een
keer te mogen verwelkomen!

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

Door: Boudewijn Waijers, scheidsrechter

Gelij�

LIGGENDE BOULES
Hoewel sommigen onder ons spelen met boules
die eigendom zijn van de club en even ‘uit de kast
zijn getrokken’, zijn de meesten van ons, en dat zal
u niet verbazen, in het gelukkige bezit van een
persoonlijk setje boules.

Zij zijn gewoonlijk ook prima in staat om hun eigen boules
feilloos tussen andermans boules te herkennen. Is het niet
vanwege grootte of de opvallende striage (lijnen), dan wel
door het soort metaal of de kleur (al dan niet afkomstig van
roestvlekken), of zelfs de temperatuur. In geval van twijfel
bieden het gewicht en serienummer altijd nog uitkomst.

ANDERMANS BOULES

Lastiger wordt het al om andermans boules uit elkaar te
houden. Als u met een vaste maat speelt, dan kunt u haar
boules meestal nog wel herkennen, en sommige opvallend
belijnde boules van clubleden herkent u misschien ook nog
wel, maar bij een wedstrijd tegen onbekende tegenstanders is
het zeker in het begin van een partij soms nog even lastig om te
herkennen welke boules van u en uw maat zijn, en welke niet.
En dan gaat het nog wel eens mis…
Zo kan het gebeuren dat u en een andere speler per ongeluk na
een werpronde beiden een verkeerde boule oprapen. Meestal
wordt het tijdig ontdekt, maar soms merkt iemand die wil gaan
werpen dan pas dat zij een verkeerde boule heeft. En dat één
van haar boules al door iemand anders is geworpen. Wat te
doen?
Hier komt artikel 23 van het Reglement voor de Petanquesport
(RPS) om de hoek kijken:
Een speler die met een boule van een ander speelt, krijgt een
officiële waarschuwing. De geworpen boule blijft niettemin
geldig, maar wordt, indien nodig na meting, onmiddellijk
vervangen.
Ingeval van herhaling in de loop van de partij wordt de
boule van de speler die de fout maakte ongeldig verklaard,
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en alles wat als gevolg daarvan is verplaatst, wordt op zijn
oorspronkelijke plaats teruggelegd.

Hoewel hier twee spelers een fout hebben gemaakt bij het
oprapen van de boules wordt dus alleen de speler die er ook
daadwerkelijk mee gooit bestraft. Let dus altijd goed op voor
u een boule werpt!

VERSCHILLENDE BOULES

Zelf heb ik niet één, maar twee setjes boules. Allebei zonder
striage, helemaal glad dus. En af en toe gebeurt het dat ik niet
drie dezelfde maar twee dezelfde en één afwijkende boule
uit mijn tas haal. Bij het oprapen van de boules na de eerste
werpronde merk ik dat dan vaak pas. Wat te doen?
Niks. Het is namelijk gewoon toegestaan om met drie boules
te spelen die niet allemaal gelijk zijn in gewicht of striage. Maar
let op: een eenmaal gespeelde boule mag niet meer worden
omgeruild. Je speelt dus de hele partij uit met de drie boules
waarmee je de partij begonnen bent. Heel verwarrend, ook
voor de andere spelers, maar het is niet anders. Een boule
mag alleen worden vervangen als hij zoek is en niet binnen vijf
minuten wordt teruggevonden of als hij in stukken breekt.

MARKEREN VAN BOULES

Om op elkaar lijkende boules beter te kunnen onderscheiden,
wordt vaak gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een markeerstift.
In het verleden was de reglementencommissie op dit put heel
streng maar ook heel duidelijk: dit mag onder geen beding. De
laatste jaren is zij hier wat relaxter in geworden. De commissie
is nog altijd van mening dat het bewerken van boules waardoor
de eigenschappen veranderen (bijvoorbeeld door thermische
bewerking van het metaal, het vullen met een vloeistof of
het stroever maken van een boule) onder geen beding is
toegestaan.
Zolang de markeringen beperkt blijven tot enkele streepjes
met een markeerstift ter voorkoming van misverstanden ziet
de reglementencommissie echter geen problemen meer.
Raadpleeg bij twijfel uw scheidsrechter van dienst.

VRIJWILLIGER IN BEELD

Tekst: het bondsbureau, foto: Erik van der Groep

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.

Meep bedankt!

van district Oost. Maar de
79-jarige duizendpoot gaf
tussen neus en lippen door
aan best nog wel in te willen
springen waar nodig. Het
vrijwilligersbloed kruipt waar
het niet gaan kan.

HOE HET ALLEMAAL BEGON

“Toen de NJBB op het punt stond te
verhuizen uit Amsterdam kwam ik in
beeld. Dat was rond 1985 -1986. Ik
heb toen iets meer dan drie jaar in het
toenmalige bondsbestuur gezeten met
in mijn portefeuille technische zaken
en promotie en o.a. het hallenplan voor
Nederland geschreven.
Voor dat laatste ben ik met een
caravan door het land getrokken om
mensen enthousiast te maken voor de
petanquesport. In combinatie met veel
advertenties in lokale buurtblaadjes
is het ledenaantal in bijna vier jaar tijd
gestegen naar 7400. Meer dan een
verdubbeling.
Daarna heb ik samen met Piet van
de Veer en Ton van de Steen een
scheidsrechtercursus ontwikkeld. De
examens daarvan waren altijd in Laren
en ik was daar gedurende een lange
periode voorzitter van de club Boulaere.
Daarnaast was ik initiatiefnemer en
organisator van het Rijnhal-toernooi,
eind jaren tachtig in Arnhem. Toen een
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Meep Poel nam op 7 februari
2020 afscheid als coördinator

Colofon

van de grootse indoor toernooien in
Europa.
Nadat ik mijn eerste periode als
bondsbestuurder afsloot, werd ik
voorzitter van afdeling 6. In die tijd heb
onder meer samen met Koos Lauwers
een wedstrijdleidercursus geschreven,
die landelijk is uitgerold.

TERUG IN BONDSBESTUUR

“Vervolgens heb ik weer één termijn in
het bondsbestuur plaatsgenomen. In
die periode hebben we het EK jeugd
georganiseerd en de trainersopleiding
WVC gecertificeerd gekregen. De
opleidingen van de NJBB werd officieel,
inclusief ‘Proeve van Bekwaamheid’.
Na mijn tweede periode als bestuurslid,
ben ik onder meer als vrijwilliger aan de
slag gegaan voor diverse evenementen.”

WAT GA JE NOOIT MEER VERGETEN?

“De toernooien met de veteranen!
We hebben bij alle toernooien op het
podium gestaan en zijn zelfs twee keer
Europees kampioen geworden. De
tranen vloeiden over onze wangen, dat
vergeet ik nooit meer.”

WAAROM VRIJWILLIGERSWERK DOEN?

“Ik kan het iedereen aanraden. Het
plezier en de betrokkenheid die je
kan overbrengen, geeft een bijzonder
gevoel. Wat je terugkrijgt voor de tijd
die je erin steekt, is goud waard. Het
verrijk je geest.
Probeer ook naar elkaar te luisteren.
Dan ontstaat er meer begrip.”

Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein

AAN DIT BLAD WERKTEN MEE

Gastredactie Les Boulistes:
Dick Kroon, Co den Hartog, Theo
Noot, Ank Willemse-Lindeman, Peter
van Amerongen, Henk Steenbergen,
Jobbi Schefferlie.
En verder: Bart Achterhof, Twan
Beckers, Nort Hesse, Joop Pols,
Eric de Reuver, Laura Vaessen,
Lieke Vogels, Boudewijn Waijers
en de districtsteams.
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NEDERLAND WINT

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