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Ledengroei? 
Ja, het kan 
wel degelijk!

NATIONALE 
PETANQUE 
COMPETITIE

Eerste regionale 
scheidsrechters 
opgeleid





Beste Lezer,
Voor je ligt het eerste bondsblad van 2016.
Terugblikkend op 2015 kan gesteld worden
dat er veel gerealiseerd is; de pilot van de
NPC draait volop, de pilot van de opleiding
regionaal scheidsrechter is met succes
afgerond en het sportplatform NLpetanque 
is gelanceerd en nog veel meer. We hebben
er hard aan gewerkt maar zonder de
belangeloze inzet van velen van jullie hadden
we het nooit voor elkaar gekregen. 

Ook voor 2016 hopen we weer op je inzet 
te mogen rekenen. We zijn naarstig op zoek
naar vrijwilligers voor diverse functies, onder
andere redacteuren die leuke artikelen
kunnen schrijven, ook voor dit blad.
Op pagina 13 kun je daar meer over lezen. 

Verder wordt in deze uitgave aandacht
besteed aan de EuroCup, het EK Beloften, 
het WK in Thailand en zijn de bevindingen 
te lezen van een deelnemer aan de pilot 
van de NPC. 

We wensen je veel leesplezier!
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Leuke, interessante, belangrijke en minder belangrijke berichten voor u

KORT NIEUWS

Zilveren speld voor Eef Schuurman

Koninklijke onderscheiding voor Eef Zeelen

Bronzen en zilveren
speld in 1 week voor
Thuur Meertens

Eef Schuurman heeft tijdens de najaarsvergadering bij PC Oisterwijk door de vice voorzitter
van de NJBB, Jan Willem Meerwaldt, de zilveren speld ontvangen. Eef Schuurman heeft de
zilveren bondsspeld ontvangen vanwege zijn bijzondere inzet als voorzitter en bestuurslid
van afdeling 14. Binnen het bestuur van afdeling 14 bekleedde hij diverse functies. Hij heeft
vele jaren de PR verzorgt voor de afdeling. Daarnaast heeft hij 3 jaar als voorzitter wedstrijd-
zaken gefungeerd. De laatste 3 jaar was Eef Schuurman voorzitter van afdeling 14. 
Namens de bestuursleden, Wendy van Eijk, Annette van Eijk, Rina van Vroenhoven en alle
leden van afdeling 14 feliciteren wij Eef van harte met deze zeer verdiende onderscheiding.
Door: Rina van Vroenhoven, secretaris afdeling 14.

Eef Zeelen is de afgelopen jaren op een intensieve manier betrokken geweest bij de jeu de
boules sport. Hij is meerdere jaren voorzitter geweest van JBC 80 Venray, was voorzitter van
een werkgoep voor het realiseren van een Boulodrôme te Venray en was daarnaast als
scheidsrechter, wedstrijdleider en docent actief voor de NJBB. Eef Zeelen is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Arthuur (Thuur) Meertens heeft tijdens de
bondsvergadering op 31 oktober een zilve-
ren speld ontvangen uit handen van de pen-
ningmeester van het bondsbestuur, Hetty
Tindemans, vanwege zijn jarenlange inzet
voor de financiële commissie van de bond.
Op 24 oktober had Thuur ook al een bron-
zen speld ontvangen uit handen van Jan
Donker voor zijn bijdrage in afdeling 16,
zoals bij de organisatie Vrijthof toernooi. 

COURT

Eind oktober 2015 werden de uitslagen bekend
van de landelijke actie: “De Leukste Sportver-
eniging”. Dit ging door middel van stemmen
door de leden van een sportvereniging. Per ge-
meente kon een club zich inschrijven bij deze
organisatie en hun leden laten stemmen. Deze
verkiezingen werden door elke gemeente on-
dersteund met als doel om minder bekende
sporten onder de aandacht te brengen van een
breder publiek. Sport in het leven kan een be-
langrijke bijdrage zijn voor een goede gezond-
heid. Club Jeu de Boules Middelburg wist de titel “Verkiezing Leukste Sportvereniging”
voor Middelburg afgelopen week in de wacht te slepen, een mooie prestatie en
een bewijs dat zij in hun bijna 40 jarig bestaan op de goede weg zitten.
Door: Berend-Jan van Hoeckel. PR  CJBM

Club Jeu de Boules Middelburg winnaar

André Smit 
De penningmeester van afdeling 6,
André Smit, is op Nieuwjaarsdag
overleden. Hij werd in november
2009 penningmeester van afdeling
6. Na een penningmeesterloos tijd-
perk heeft hij de financiële admini-
stratie van afdeling 6 opnieuw vorm
en gestalte gegeven. Hij is ook jaren-
lang penningmeester geweest van
de Nederlandse Badminton Bond en
was lid van De Hakhorst te Leusden.
Hij is 79 jaar geworden.

Nico van Loosbroek
Op 8 januari is Nico van Loosbroek
op 80-jarige leeftijd overleden. Nico
was tot 2014 secretaris van het
NJBB-bestuur van afdeling 14.



55

Eind december. Dan verwacht je kou, sneeuw,
gezelligheid, korte dagen, lange avonden,
goede voornemens... Met de gezelligheid zit het
wel goed, maar het weer lijkt er niet echt op, en
die voornemens had ik al jaren geleden opge-
geven. Ik was er niet zo goed in en het leverde
vooral teleurstelling op, en frustratie. 

Meer trainen, beter opruimen, meer aandacht
voor familie en vrienden,  stoppen met roken,
administratie beter bijhouden... Allemaal voor-
nemens, van de meeste is nooit iets terechtge-
komen. Ja, ik ben wel opgehouden te roken,
maar niet op 1 januari en niet echt vooraf bedacht. 

Voor mijzelf dus geen voornemens voor 2016...
Voor het werk binnen onze bond ligt dat anders.
Daar leggen wij voornemens vast in beleids-
plannen en voeren die ook uit. 2016 is het laat-
ste jaar van de lopende beleidsperiode (2014 -
2016). Het jaar dus ook waarin wij een nieuwe
beleidsperiode voorbereiden. Aan het eind van
dit jaar zullen wij vaststellen dat niet alles is ge-
lukt. Sommige projecten zijn vertraagd, andere
zijn anders gelopen dan gepland. Maar wij heb-
ben ook veel wél gerealiseerd. Er zijn inmiddels
heel wat projecten afgerond, en een paar grote
projecten worden dit jaar voltooid, zoals de
opzet van de nieuwe competitie, vernieuwde
cursussen voor functionarissen en de uitwer-
king van de gewijzigde bondstructuur.

Een belangrijk winstpunt is dat wij als bond
in de afgelopen jaren consequent hebben
bewogen in de gekozen richting, op basis
van het plan dat wij met elkaar hadden vast-
gesteld. Laten wij ons voornemen om dat te
blijven doen, ons niet te laten ontmoedigen
door wat niet is gelukt maar verder gaan op
de ingeslagen weg. Dan wordt dit zeker een
vruchtbaar jaar, voor onze bond en voor
onze sport. Gelukkig nieuwjaar!

Sjoerd Pieterse
voorzitter

Van 
de voorzitter

Sj
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Meer en meer mensen hebben een smartphone deze dagen, wellicht tijd om
eens te kijken naar digitale meetsystemen. 
Bij het afstand meten bestaan er drie primaire onderdelen.
1. Hoe snel kan een meting worden gemaakt? Oftewel hoe gemakkelijk is het

te gebruiken?
2. Hoe waarschijnlijk is het dat een   boule of but per ongeluk beweegt tijdens

gebruik van de app?
3. Hoe nauwkeurig is het?
Smartphone apps zouden in theorie, hoog op alle punten moeten scoren. 
Ze zijn snel en gemakkelijk te gebruiken, er is geen risico van het aanraken
van boules of but en ze zijn precies dankzij technologie.
Vooral voor oudere spelers en voor degenen met knie-, rug-, zicht- of 
stabiliteitsproblemen, kan een smartphone een handig hulpmiddel zijn. 
Er kan namelijk gemeten worden zonder door de knieën te gaan.
Er bestaan een aantal smartphone apps, beschikbaar op verschillende 
platforms. 

Hier volgen er een aantal op een rijtje:  
• Mesur van Obut voor iPhone en Android, gratis
• Mètre Pétanque voor Android, gratis
• Petanque BoulOmeter voor iPhone, kosten 0,99
• Op dat punt? Petanque tool voor Android, kosten 1,69
• Booble afstand meten voor iPhone, kosten 1,99
Naast bovenstaande applicaties (apps) zijn er ook nog tal van andere leuke
apps te downloaden. Raadpleeg hiervoor de Google of Apple store op uw
telefoon.

Smartphone 
applicaties om te meten

Petanque Souvenirs Millau
Gezien op het toernooi ‘Mondial de Millau’ van Boulistenaute. 
De organisatie had statiegeld ingesteld om 
de plasticafvalberg te verminderen. 
Een goed idee! En leuk collector’s item?

Met dank aan Jan Quax, ASV Celeritas Alkmaar
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Wat begon met een prikkelende opmerking van Johan Derksen
in het tv-programma Voetbal International, is inmiddels uitge-
rold tot een landelijke campagne om de eet- en drinkcultuur van
voetbalkantines in Nederland te ver-
anderen. Sportpresentator Wilfred
Genee is initiatiefnemer van de actie
‘Vullen of Voeden’, waarin hij pro-
beert gezonder eten en drinken op de
menukaart van sportkantines te krij-
gen onder de noemer ‘De bewuste
kantine’.

Dit seizoen beperken ze zich niet alleen
tot de voetbalkantine, ook andere
sportkantines kunnen (geld) prijzen win-
nen.

Wat houdt het in:
• Leden en bezoekers een bewust en
voedzamer alternatief bieden
• Daarbij een gezonde marge 
houden op de kantineomzet
• Kans op hele grote prijzen!
Om de kansen te vergroten worden
deelnemende kantines in verschil-
lende categorieën ingedeeld.
Voor elke categorie geldt dat er 
tenminste 3 geldprijzen van 5000,- euro per kantine te verdienen
vallen. Daarnaast zijn er ook nog de nodige andere prijzen en
ondersteuning. 

Als absolute hoofdprijs staat er bovendien een geldprijs van
maar liefst 25.000 euro voor de meest bewuste kantine van Ne-
derland te wachten indien één van de kantines er bovenuit

steekt. Een bewuste kantine houdt
in dat de bezoekers, jong en oud,
beter en voedzamer kunnen eten en
drinken. Let wel: dit houdt dus niet
in dat alle huidige snacks worden
verbannen. Voortaan bestaat de keus
tussen vullen of voeden! Naast vet
en zoet nu ook gezond. Wedden dat
het lekker is!

Ga naar 
www.debewustekantine.nl
en meld u zo snel mogelijk aan! 

Inmiddels zijn er een aantal producten
ontwikkeld waaronder het ‘Een-Twee-
tje' (een glutenvrije pizzawrap), 'de
Hattrick' (een groene smoothie) en
nieuw is het  ‘Balletje Breed’. Het 'Bal-
letje Breed' is gemaakt van 100% re-
gionaal rundvlees zonder toevoeging
van gluten en E-nummers. Ook zonder
deelname aan de campagne ‘De be-
wuste kantine’ kunt u deze gezonde

producten aanbieden. Zo is 'Balletje Breed' verkrijgbaar bij de
foodservice (diepvries) grossiers en overige recepten zijn te vinden
op www.vullenofvoeden.nl

Maak van uw kantine een bewuste kantine!

OBUT is een vooraanstaand jeu-de-boule merk dat zich voorna-
melijk richt op een hoge kwaliteit. Al sinds jaar en dag levert
OBUT producten aan de grootste kampioenen. 

Er zijn een aantal ontwikkelingen op het gebied van wedstrijd-
boules die we u niet willen onthouden. Zo zijn de complete series
BI-Pole en X-Cou vervallen. Aan de standaard serie match TR 120
half/zacht wordt nu de kleine wedstrijdserie Junior Competitie
in 70.5 en 650-660-670 gram voor de kleine hand toegevoegd.
Ook wordt deze kleine diameter vanaf 2016 in Inox geleverd als
onderdeel van de succesvolle Obut IT 115 INOX serie. Dus een
uitbreiding in meer diameters voor een kleinere groep spelers.
Ook de wijziging van de Tatou Boules naar 9 Modellen

(was 16), naar Inox (roestvast) kwaliteit is een goede verande-
ring. Deze verandering is ook met name plezierig voor die clubs
die regelmatig commerciële petanque activiteiten hebben voor
bedrijven. De clubs kunnen zo roestvaste boules aanschaffen
voor deze activiteit met een grote variatie aan tekeningen/
striages. Het moeten schoonmaken of verven van de door-
gaans oude en verroeste boules behoort nu tot het verleden. 
Met dank aan JDC Sport bv

OBUT boules
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Bij zowel de junioren als bij de vrouwen zijn het de Aziatische lan-
den die dominerend zijn geweest. Het speelterrein, een basketbal-
club op de universiteit van Bangkok, was omgetoverd tot een
imponerend boulodrôme, volledig omringd door tribunes. Het speel-
oppervlak bestond uit een betonnen onderlaag, opgehoogd met
een 20 cm grindzand, vermengd met beton. Het speeloppervlak
was afgedekt met grote stenen en steengruis. Het gevolg hiervan
was een lastig bespeelbaar terrein waar veel van de spelers werd
geëist. Ook de omstandigheden waren zwaar, heel erg zwaar. Bin-
nen 17°C, buiten 35°C en zeer vochtig. Lang speeldagen, weinig
rust, aangepast eten, eisten hun tol, vooral bij de Europese landen.

De goede technische vaardigheden van vooral de Aziatische landen
(veel gebruik van de pols, staand plaatsend met goede ondersteu-
ning van de benen en de  kunst van het porteren tot in de puntjes
verzorgd) hebben er toe geleid dat in beide toernooien, junioren en
vrouwen, Azië nadrukkelijk aanwezig was. Bij de junioren was Frank-
rijk het enige Europese land in de kwartfinale. Prachtig spel van Ma-
dagaskar (finalist), Laos, Thailand en Vietnam gaven het toernooi veel
glans. Dat Frankrijk bij de junioren desondanks wereldkampioen is
geworden, verdient een groot compliment aan de spelers en het in
grote getalen aanwezige begeleidingsteam (7 man op 4 spelers). 

Bij de vrouwen waren het Frankrijk en Spanje die de Europese eer
hoog moesten houden. Uiteindelijk zegevierde het ervaren team
van Spanje dat in een prachtige finale het gastland Thailand ver-
sloeg. Waar de militaire precisie faalde zegevierde het creatieve,
mentaal sterke spel van Spanje.

Spanje dat naast de Europese titel van 2014 nu ook de wereldtitel
voor twee jaar mag dragen, een ongekende prestatie! 

Opvallend tijdens het vrouwen WK:

• Cambodja prolongeert wereldtitel tireren bij de vrouwen
• Madagascar wereldkampioen tireren bij de junioren
• China sterk opkomend bij de vrouwen 

(let op voor de aankomende jaren)
• Vietnam & Laos: verfrissend goed spelende landen 

met jeugdige getalenteerde spelers
• Laos schakelt junioren van Nederland uit in 

hoofdtoernooi
• Nederlandse junioren als 17e net niet door naar de 

8e finales
• Nederlandse dames uitgeschakeld door een zeer goed 

spelend Laos

TOPSPORT Door:Toon van Alebeek

WK Thailand 
2015

Aziatische landen dominant
maar Europa kaapt de belang
rijkste  hoofdprijzen weg

Van 31 oktober tot en met 7 november 2015 heb-
ben de wereldkampioenschappen voor Vrouwen
en Junioren plaatsgevonden in Bangkok, Thailand.
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(Bron: artikel Editie NL)

COMPETITIE

't Dupke heeft het genoegen om in de Topdivisie mee te spelen.
We hebben ons er al lang op voorbereid om op het hoogste ni-
veau mee te spelen. Al vele jaren zijn spelers van onze vereniging
te vinden op dit topniveau en zelfs bij de EK- en WK- selectie. We
hebben in 2009 expliciet petanque als sport in het clubbeleid op-
genomen. In afgelopen jaren behaalden we 7 keer achtereen het
Verenigingskampioenschap in Afdeling 5 en dongen dus mee
voor het landelijk kampioenschap. Dat hebben we helaas nooit
behaald. Tevens hadden we veel teams die speelden in de Ere-
en Hoofdklasse van de Nationale Competitie. Daar behaalden
we mooie resultaten en soms zelfs een eerste plaats bij Nationale
Kampioen schappen. We introduceerden verplichte trainingen
voor de selectiespelers en het spelen van oefentoernooien, soms
ook in het buitenland. We werken ook aan selectieprocedures,
waarbij ons standpunt is dat deelname aan de selectie verplich-
tingen met zich meebrengt, voor de club en voor de spelers. Daar
is nog veel aan te verbeteren. De Technische Sport Commissie,

trainer Jan Paashuis en onze spelers werken aan een optimalise-
ring hiervan. Onze inzet bij de start van de NPC was bescheiden:
behoud van een plaats in de topdivisie. Dat zou al geweldig zijn.
Tegelijkertijd hadden we nu een kans om petanque als sport te
promoten en konden we onze leden op eigen locatie een
schouwspel bieden van petanque op het hoogste niveau van Ne-
derland.

Het team trof de eerste keer De Gooiers in Hilversum en wist die
ronde te winnen. De sfeer was buitengewoon goed binnen het
eigen team, maar zeker ook met de tegenstanders. De kop was
er af, we keken uit naar het vervolg. De week daarop kregen we
Les Cailloux op bezoek, we hadden het met veel tamtam aange-
kondigd. Les Cailloux is niet bepaald een te onderschatten tegen-
stander dus van meet af aan gingen onze spelers geconcentreerd
van start. De spelers stegen boven zichzelf uit en wisten ook deze
ronde naar zich toe te trekken. Een opsteker, zo'n start, het ver-

ÉINDELIJK EEN VOLWAARDIGE 
NATIONALE PETANQUE COMPETITIE
Ook petanque heeft nu een landelijk georganiseerde competitie net als vele andere
nationale sporten; de Nationale Petanque Competitie (NPC). Afgelopen september startte
de pilot om de competitie in de praktijk te toetsen en eventuele knelpunten voor de lan-
delijke start van de competitie in 2016 op te lossen. De competitie is inmiddels halverwege. 
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Door: Jeroen van Hoeckel, voorzitter JBC 't Dupke 

hoogt de teamgeest en het zelfvertrouwen. Midi, 't Zwijntje,
Boul'Animo en De Toss volgden en 't Dupke bleef zijn sterke
vorm vasthouden. Tot onze aangename verrassing stonden we
bovenaan, mede doordat PUK een puntje had laten liggen bij
De Gooiers. De laatste wedstrijd van de eerste helft van de
competitie speelden we thuis tegen PUK en werden we min of
meer afgedroogd. PUK speelde subliem en wij speelden nog
niet de schaduw van het eigen kunnen. PUK nu weer verdient
terug op eerste plaats en 't Dupke prachtig tweede met slechts
één puntje minder. Tot nog toe steigt het ver boven onze eigen
verwachtingen uit.

De toekomst van de club
We zochten regelmatig de lokale media over het verloop van de
NPC. Hierdoor kwamen mensen van buiten de vereniging onze
kant op om het spel te aanschouwen. Er melden zich langzamer-
hand mensen aan als lid die petanque als sport willen beoefe-
nen. Dat schept natuurlijk weer verplichtingen om bijvoorbeeld
extra trainingen te gaan aanbieden. Met deze nieuwe competitie
hebben we eindelijk een prima mogelijkheid om ons als sportclub
te profileren. Eigen leden informeren we over wanneer ons team
thuis speelt en nodigen ze van harte uit om te komen kijken. 

In september 2016 is het plan om de NPC landelijk op alle niveaus
uit te rollen.We zien ernaar uit, maar begrijpen ook dat er de no-
dige wensen en vragen zijn. Zo hebben wij in Afdeling 5 drie
teams die met veel enthousiasme deelnemen aan de Afdelings
Wintercompetitie. Als de NPC in de huidige vorm doorgaat wordt
dat anders. Verder zijn daar teams bij die er de voorkeur aan
geven om min of meer dezelfde reisafstand aan te houden. Ten-
slotte kampen wij met een ruimtegebrek van de binnenaccom-
modatie. Als alles op zaterdag wordt gespeeld kunnen wij niet
alle deelnemende teams huisvesten. Deze en andere vragen wor-

den nog een hele uitdaging voor de werkgroep Competitie en
natuurlijk voor ons als vereniging. Noblesse oblige!

Het tweesporenbeleid
Wij werken nadrukkelijk met een tweesporenbeleid. Het is dui-
delijk dat we petanque als sport omarmen. We krijgen eindelijk
een competitie die aantrekkingskracht heeft voor mensen met
een sportmentaliteit, door alle uitdagingen die deze teamsport
te bieden heeft. Wie weet bestaat er over vijf of tien jaar een veel
ruimere selectie aan  talentvolle spelers die het Nederlands peil
fors hebben opgekrikt. Waardoor we als land internationaal van
betekenis zijn. 

Tegelijkertijd zijn wij gastheer voor liefhebbers van petanque
die naast de sport het ontmoetingselement hoog in het vaandel
dragen. Die bij ons een aangename sfeer aantreffen. Veel ouderen
onder ons weten de weg te vinden naar petanque, hoewel zij vaker
spreken over jeu de boules. Wij koesteren dat, willen een honk voor
hen zijn en doen er alles aan zodat zij zich bij ons thuis voelen. De
uitdaging is om het beide groepen, de wedstrijdspelers en de re-
creatieve spelers, het naar de zin te maken. Wij gaan daarvoor.
Zoals al vermeld zal het beroep op de binnenbanen extra groot
wor-den, omdat de competitie in het najaar/winter/voorjaar loopt.
Dat is terecht, omdat je in de zomerperiode alle ruimte nodig hebt
voor toernooien, Nationale kampioenschappen en Masters. Maar
alles binnen spelen terwijl ook recreatieve spelers terecht graag
beroep doen op de ruimte vraagt nog heel wat creativiteit.

Hoe het ook zij, wij ervaren de ontwikkelingen met de NPC als zeer
positief om de sport petanque goed op de kaart te krijgen. We kun-
nen niet verwachten op het moment dat alles op rolletjes loopt en
hopen met alle andere verenigingen tot een aantrekkelijk eindre-
sultaat te komen. Wij wensen de NJBB daarbij alle succes.
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Petanque-koppels

Het tweede koppel in deze serie is Helly Waterman en Channa de
Boer. Helly is de oma van Channa van vaders kant. Beiden spelen
ze bij petanquevereniging De Purmer Boules. 

Oma Helly is 2,5 jaar geleden lid geworden van de petanquever-
eniging uit Purmerend. Een vriendin had haar destijds uitgenodigd
om mee te spelen met een toernooi in Woerden, ze was meteen
verkocht. Bij thuiskomst gezocht naar een petanquevereniging in

haar woonplaats en via Google kwam ze bij De Purmer Boules te-
recht. ‘Het was een warm bad waar ik in terecht kwam, zeker als
alleenstaande. Ik mocht meteen meedoen. Het was zo ontzettend
leuk dat ik direct lid ben geworden.’

Het enthousiasme voor de sport werd overgebracht op zoon Milo.
Die bij het bezoeken van toernooien waaraan zijn moeder deel-
nam erachter kwam dat petanque helemaal niet alleen maar voor
oudere mensen is. Helly gaf hem een een jaar lidmaatschap ca-
deau en sindsdien doet hij het erg goed in de clubcompetitie en
wint hij meerdere toernooien.

Het enthousiasme van oma en vader stak ook Channa aan. Sinds
vorig jaar is ze lid en met haar 10 jaar de jongste van de vereni-
ging. Naast Channa is er nog 1 jeugdspeler van 17 jaar op de club.
Channa vind het niet zo erg dat ze de jongste speler is. ‘Het is erg
leuk om van volwassenen te winnen.’  Om de jeugdspeler te sti-
muleren heeft ze junior boules van de vereniging gekregen, waar-
mee ze de wintercompetitie speelt. Ze heeft het talent van vader,
want ondanks haar leeftijd speelt ze menig volwassene van de
baan. Channa is nog niet helemaal met haar petanque-carrière
bezig, maar gezien haar prestaties is het nationale jeugdteam niet
ondenkbaar. Nu moet ze daar nog even niet aan denken en speelt
ze vooral met heel veel plezier.  

Vaak speelt Channa met haar vader en Marcel (een vriend van
haar vader), die haar traint. Hoogtepunt in haar jonge carrière was
het Koemarkttoernooi, afgelopen augustus. Een jaarlijks terugke-
rend evenement in het centrum van Purmerend. Een toernooi
waaraan ook bedrijven als sponsor mee kunnen doen. Channa en
haar vader eindigde op de tweede plaats. Grappig detail is dat
moeder (Bianca), geen bouler, met haar collega’s zoveel begin-
nersgeluk had dat ze eerste werd met haar team. Volgend jaar op
20 en 21 augustus doen ze weer mee. 

Helly en Channa spelen wel eens samen op bijvoorbeeld het fami-
lietoernooi, omdat ze beide plaatsers zijn, is de combinatie niet he-
lemaal optimaal om te winnen. Gezellig is het uiteraard wel. En dat
is waar het voor Helly vooral om draait. Ondanks dat ze speelt om
te winnen, staat gezelligheid voorop. En daar is ze bij De Purmer
Boules helemaal voor aan het goede adres. ‘Het is een leuke en ge-
zellige vereniging, waar alle vrijwilligers zich ontzettend inzetten
om er iets moois van te maken. Het is een club van 120 zeer toege-
wijde leden met een mooie kantine en lekkere bitterballen.’ Zo zie
je maar, boulen is voor alle leeftijden.

Een rubriek over koppels in de breedste zin van het woord.
Waarbij beiden er vaak samen op uit trekken om petanque-
toernooien te spelen, al dan niet met elkaar. Dat kan
man/vrouw zijn, broer/zus, opa/kleinzoon, moeder/zoon,
afijn de bedoeling is duidelijk. 

INTERVIEW Door: Het Bondsbureau

Heb je een tip voor een koppel in deze rubriek? Stuur een mail naar de redactie van het bondsblad (redactie@njbb.nl).



Porties: 6 
900 gram mager
runderstoofvlees
240 ml rode wijn
4 takjes verse peterselie
1 takje verse tijm
1 laurierblad
4 eetlepels boter
1 ui, in ringen

1 eetlepel bloem
60 ml runderbouillon
zout en gemalen zwarte
peper naar smaak
2 eetlepels boter
115 gr spekblokjes
12 kleine uitjes
115 gr paddestoelen, 
in plakjes

Bon appétit
Boulers houden van het goede leven, lekker
eten met bijpassende wijn. In elke uitgave een
authentieke Frans recept. Deze beroemde keu-
ken wordt gezien als een van de beste ter we-
reld. Wat is er Franser dan Boeuf Bourguignon?

Boulinair

I N G R E D I Ë N T E N

Bereiding: 3 uur 30 min
Extra tijd: 3 uur marineren
Klaar in: 7 uur 

Meng in een middelgrote kom het rundvlees, de wijn,
peterselie, tijm en laurierblad. Laat dit 3 uur marineren.

Haal het rundvlees eruit; zeef en bewaar de marinade.
Verhit 4 eetlepels boter in een grote, zware pan op
middelhoog vuur. Fruit hierin de ui tot deze zacht is. Doe
het rundvlees erbij en braad dit aan alle kanten bruin
aan. Haal het vlees en de uien uit de pan en zet apart.

Doe de bloem in de pan, en kook dit tot het bruin
wordt. Schenk dan langzaam de runderbouillon bij en
dan de bewaarde marinade. Doe het vlees en uien weer
terug in de pan. Doe de deksel op de pan en laat 3 uur
sudderen.

Verhit 2 eetlepels boter in een middelgrote koekenpan
op middelhoog vuur, doe hierin de spekblokjes en kleine
uitjes en bak dit tot de uitjes zacht zijn. Voeg de
paddestoelen bij en bak nog door tot de paddestoelen
goudbruin zijn. Serveer dit bij de boeuf bourguignon.
Bon appétit!
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Boeuf Bourguignon

Wat is jouw succesrecept?
Heb je een recept voor een Frans gerecht en wil je

anderen laten genieten van je boulinaire kunsten?

Stuur je recept samen met 

een foto van jezelf in naar redactie@njbb.nl. 

Wie weet sta je in het volgende nummer. 
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Communicatie vanuit de bond

BONDSNIEUWS

Op de Facebookpagina van NLpetanque kun je zelf infor-
matie delen over georganiseerde toernooien, deelname
NPC, verenigingsnieuws, leuke foto’s of andere petanque-
gerelateerde informatie. Wil je iemand in het zonnetje
zetten? Zet het op dit platform wat uitermate geschikt is
voor actueel nieuws.

Foto's van de NPC kunnen worden gestreamd op de 
NLpetanque website als je ze via je eigen instagram account
plaatst en #nlpetanque gebruikt in het bijschrift. 
Eigen toernooi onder de aandacht brengen?
Plaats je event in de toernooikalender van het bondsblad.
Voor 25 euro komt je toernooi onder de aandacht van alle
petanque-spelers in Nederland. Neem voor plaatsing contact
op met de redactie.

Bij het verschijnen van dit bondsblad zijn er al vijf edities van het
NJBB Nieuwsbouletin verstuurd. In deze e-mailnieuwsbrief vindt
je nieuws over ontwikkelingen binnen de bond, lopende projec-
ten en allerlei andere informatie over petanque. Dat kan variëren
van nieuws over de districten, vacatures tot informatie over EK’s
en WK’s. Deze nieuwsbrief is voor alle leden bedoeld. Recht-
streeks abonneren op deze nieuwsbrief kan via www.njbb.nl 

Zoals eerder aangegeven willen we het bondsblad een tijd-
lozer karakter geven. Kort actueel nieuws vanuit de bond
wordt  vanaf heden geplaatst op Facebook, Twitter of ver-
spreid via de nieuwsbrief. Voor kort nieuws vanuit leden of
verenigingen wordt ruimte geboden op de Facebookpagina
van NLpetanque, waar je het zelf kunt plaatsen. Zie kader
hieronder voor meer informatie. 
Hiernaast blijft de mogelijkheid bestaan om ideeën voor het
blad aan te leveren. Heb je een idee voor een achtergrond ar-
tikel wat andere spelers niet mogen missen, mail dat dan naar
redactie@njbb.nl. De redactie zal aangeven of het artikel ge-
schikt is voor het bondsblad of een mogelijk ander platform.

NLpetanque is hét sportplatform van de bond voor alle commu-
nicatie met betrekking tot competities en toernooien. Één van
de doelstellingen van de NJBB is het stimuleren en versterken
van petanque als competitiesport. Om dit kracht bij te zetten
en de herkenbaarheid te vergroten heeft de bond ‘NLpetanque’
gelanceerd.
Inmiddels heeft NLpetanque een website, een Facebookpagina,
Twitter en Instagram. Op de website kun je alles volgen wat puur
met de sport petanque te maken heeft. Op Facebook, Twitter en
Instagram zijn ook funfacts te vinden. Word lid en like away!

De communicatiestrategie van de NJBB heeft als voornaamste doel de zichtbaarheid van de sport en de bond te
vergroten en de positionering van de sport en bond te versterken. Daarnaast blijkt het imago van de sport nog
steeds tweeledig, competitiesport versus recreatieve bezigheid. In het meerjarenbeleid is gekozen om de sport te
positioneren als een competitiesport. Om het effect van communicatie te vergroten, is het noodzakelijk om gericht,
per doelgroep, te communiceren. Niet iedere (potentiële) beoefenaar of lezer 
ervaart de sport op dezelfde manier en heeft behoefte aan dezelfde informa-
tie. Vandaar dat er een aantal nieuwe communicatiekanalen zijn geïntrodu-
ceerd. Hieronder lees je welke informatie je waar kunt teruglezen. 

NLpetanque

Nieuwsbrief NJBB
Nieuwsbouletin

Heb je informatie die je 
wilt delen met andere petanque spelers?

Bondsblad petanque

www.nlpetanque.nl
facebook.com/nlpetanque
twitter.com/nlpetanque

instagram.com/nlpetanque
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Leden districtteams
We zoeken enthousiaste leden die een functie willen vervul-
len binnen een districtsteam. Als je jezelf herkent in een van
onderstaande profielen en iets wil betekenen voor de petan-
que-sport, stuur dan een gemotiveerde mail voor 1 juli 2016
naar info@njbb.nl. Je motivatie wordt doorgezet naar de
kwartiermaker van het desbetreffende district die contact
met je zal opnemen voor een oriënterend gesprek.

Op de website tref je de volledige omschrijving van de 
functieprofielen:
• De districtscoördinator 
• De coördinator wedstrijdzaken
• De verenigingsondersteuner 
• De sportpromotor 
• De webredacteur 

De NJBB zoekt jou!
We zoeken enthousiastelingen die willen bijdragen aan het op de kaart 
zetten van de petanque-sport. Herken je jezelf in een van onderstaande
functies? Dan horen wij liever nog vandaag dan morgen van je!

Alle uitgebreide vacatureteksten 
staan op www.njbb.nl/OverNJBB/Vacatures. 

Allround sport redacteur
We bieden per direct een uitermate boeiende vrijwilligersfunctie
als allround (sport) redacteur aan voor gemiddeld ongeveer 2 -
4 uur per week. 

Wat ga je doen?
• Ondersteunen van het bondsbureau bij het produceren van

actuele, prikkelende content (artikelen, nieuwsberichten,
posts, filmpjes etc.) die voorziet in de informatiebehoefte van
onze (potentiële) leden en die zowel digitaal als in print kan
worden gebruikt.

• Actief op pad om interessante verhalen te verzamelen over de
sport, bijvoorbeeld wedstrijdverslagen, interviews met sporters
of nabeschouwing van toernooien. 

Deze functie draagt bij aan het verbeteren van het imago,
kennismaking met en zichtbaarheid van de sport. 

Opleiders
Een goede wedstrijdleider, een goede scheidsrechter, een goede
instructeur; ze zijn onmisbaar voor de sport. Iedere bouler kent
het belang van goede officials en instructeurs voor de kwaliteit
van een toernooi of training, maar bovenal voor het sportplezier.
De afgelopen periode heeft de NJBB veel geïnvesteerd in de op-
leidingen van wedstrijdleiders, scheidsrechters en instructeurs. 

Maar: zonder opleiders geen opleiding!
We dagen je uit om opleider van de NJBB te worden. Hoe meer
opleiders, hoe meer opleidingen, hoe meer gekwalificeerde offi-
cials. Er zijn 2 type opleiders; de leercoach en de kerninstructeur.
Vind je het leuk om mensen te begeleiden en te coachen? Of
vind je het leuk om kennis over te dragen? 

Ga dan de uitdaging aan!
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan een mail naar
info@njbb.nl onder vermelding van ‘vacature + functie’. 

Door: Het Bondsbureau

Uitslag enquête bondsblad
20 van jullie heeft de enquête ingevuld over de waardering
van het bondsblad die in vorig nummer stond aangegeven.
Dat is niet veel. Toch willen we je de uitslag niet onthouden. 

Het overgrote deel vindt het blad goed leesbaar. 25% zou
het blad graag digitaal lezen. Het blad is al als PDF te
downloaden op de website (www.njbb.nl/OverNJBB/ 
BondsbladpetanQue) en vanaf dit nummer ook als online
magazine te bekijken via ISSUU, een online publishing tool.
De link ernaartoe vind je op diezelfde pagina.

Ontwikkelingen in de sport en het nieuws van de bond wor-
den als best gewaardeerd en de nieuwe rubrieken vinplette
en boulinair scoren op dit moment wat lager. Toch staat het
overgrote deel positief tegenover de veranderingen van het
blad. Met een 6,9 als gemiddelde waardering is het ruim
voldoende.  
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Door:Thom Dessing

NJBB Opleidingen van start

Ook de opleidingen Regionaal Wedstrijdleider en Instructeur staan
in de steigers. Net als bij de pilot-opleiding Regionaal Scheids -
rechter vervullen de werkgroepleden bij deze pilot-opleidingen de
opleidersrollen van Leercoach en Kerninstructeur. Dit vraagt veel
van de werkgroepleden. Daarom starten deze pilots na de zomer
en willen we de definitieve opleidingen zo snel mogelijk door
nieuwe opleiders laten verzorgen. De opleiding voor Kern -
instructeur en Leercoach gaan dan ook in het 1e kwartaal van
2016 van start. Misschien kun je hier een bijdrage aan leveren.
(Lees meer op pagina 13 bij vacatures NJBB). 

Om welke opleidingen gaat het nu?
In 2016 gaan eerst de opleidingen Regionaal Scheidsrechter,
Regionaal Wedstrijdleider (pilot) en Basis Instructeur Petanque
(pilot) van start. In een latere fase volgen nog de trainer-coach
opleidingen en opleidingen tot Landelijk Scheidsrechter en
Landelijk Wedstrijdleider.

Als Regionaal Scheidsrechter ben je actief bij wedstrijden en
toernooien in verenigings- en regionaal niveau. Ook assisteer je
collega-officials op landelijk niveau en begeleid je Regionaal
Scheids  rechters in opleiding.  Als Regionaal Wedstrijdleider geef je
administratief leiding bij wedstrijden en toernooien in verenigings-
en regionaal verband. Ook assisteer je collega-officials op landelijk
niveau en begeleid je Regionaal Wedstrijdleiders in opleiding.

Als Basis Instructeur Petanque is je eigen vereniging je werkterrein.
Aan de hand van het NJBB Lespakket ga je aan de slag met nieuwe
leden of enthousiaste boulers om hen de basisbeginselen van de
sport bij te brengen. Ook wijs je hen de weg op de vereniging. 
Daarnaast assisteer je bij petanque clinics en geef je

ondersteuning aan de trainer bij het geven van training aan
de gevorderde petanque speler.

Wanneer gaan de opleidingen van start?
In het eerste kwartaal 2016 starten de opleiding voor
Leercoach, Kerninstructeur de Regionaal Scheidsrechter. De
pilotopleiding Regionaal Wedstrijdleider en Basis Instructeur
Petanque starten na de zomer. 

Hoe meld je je aan?
De nieuwe NJBB organisatiestructuur gaat per 1 januari 2017
van start. Voor 2016 blijft de geldende procedure
gehandhaafd. De aanmelding voor opleidingen verloopt via
de afdeling. 

Je vereniging meldt jou dus als belangstellende voor een
opleiding aan bij de afdeling waar je vereniging onder valt.
De afdeling neemt bij voldoende animo vervolgens contact
op het met bondbureau. Voor opleiding voor Leercoach en
Kerninstructeur kan je rechtsreeks aanmelden bij het
bondsbureau.

Informatie op de website
Momenteel wordt er gewerkt aan het up-to-date maken van
opleidingsinformatie op de NJBB website. Medio februari is
dit beschikbaar.

De werkgroep heeft met veel enthousiasme en motivatie
gewerkt aan de ontwikkeling van de opleidingen. We hopen dat
u op dezelfde manier zal deelnemen aan de opleidingen. De
sport heeft u als functionaris hard nodig!

Het heeft lang geduurd, maar na vele maan-
den intensieve voorbereiding is het nu dan
eindelijk zover! Na de, eind 2015, succesvol
afgesloten pilot-opleiding Regionaal Scheids-
rechter, kunnen we de komende maanden de
definitieve opleiding aanbieden. 

BONDSNIEUWS



15

Eerste regionale 
scheidsrechters 
opgeleid

Twee jaar is geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuwe
opleiding voor scheidsrechters. In die tijd is er veel gebeurd. 
De werkgroep heeft alle NJBB opleidingen grondig geëvalu-
eerd. Er is een structuur aangebracht die voor alle opleidingen
geldt en waarbij de cursist centraal staat. Daarna is de de in-
houd voor de opleiding “regionaal scheidsrechter” afgestemd
en vastgelegd.

Zes cursisten hebben deelgenomen aan de pilot-opleiding. 
Om in aanmerking te komen voor een diploma nemen twee on-
afhankelijke examinators (Gerard Zijlstra en Hans Tijssen) 
de proeve van bekwaamheid af. Er zijn drie onderdelen waarop
de cursist wordt beoordeeld.
• Samenstelling portofolio
• Theorietoets, Regelkennis 
• Geïntegreerde praktijktoets

Toepassen van de regels, meetvaardigheid en sociaal 
communicatieve vaardigheden.

Met vijf geslaagden zijn de eerste regionale scheidsrechters
opgeleid, te weten: Rolf Bulten, Gesienus Habing, Gerrit
Bakker, Auke Venema  en Adam Kroeze 

De geslaagden hebben allemaal een diploma “regionale scheids-
rechter” ontvangen en een accreditatie. Het diploma blijft onbe-
perkt geldig. De accreditatie geeft de bevoegdheid om voor 4
jaar uitvoerend scheidsrechter te zijn. Na die 4 jaar is het moge-
lijk de accreditatie te verlengen, mits de cursist aan bepaalde
voorwaarden heeft voldaan. Informatie hierover volgt in de loop
van het jaar.

Wij feliciteren de vijf nieuwe regionale scheidsrechters
met hun diploma en wensen hen heel veel succes 
en plezier bij de uitoefening van hun functie.

Daar sta je dan. Midden op het veld, voor je ligt een situ-
atie die je het liefste door een onpartijdige scheidsrechter
gecontroleerd wilt hebben. Scheidsrechter!!!! De scheids-
rechter steekt even zijn hand op. Even later komt hij de
baan op, de spanning stijgt, de scheidsrechter pakt zijn
meetinstrument en stelt de spelers enkele vragen. Snel en
vakkundig meet hij de situatie op, dan volgt de beslissing.
Vandaag blijkt alles om de scheidsrechter te draaien en
zijn expertise. En dan gebeurd het. Een nieuwsgierige spe-
ler loopt per ongeluk tegen een boule.

BONDSNIEUWS Door: Gert-Jan Rozeboom

Het is een pittige opleiding, 
het is uitdagend en erg leerzaam

Regionaal scheidsrechter?
Is dat iets nieuws?
Ja en nee. Om te kunnen voldoen aan de NOC*NSF voor-
waarden en de scheidsrechters een goede basis mee te
geven is de opleiding van scheidsrechter 2 aangepast. Om
verwarring te voorkomen heten deze nieuw opgeleide
scheidsrechters voortaan “regionaal scheidsrechter”.
Om een diploma te behalen, hebben de cursisten:
• 3 stages doorlopen;
• 3 verdiepingsbijeenkomsten bijgewoond waarbij veel
praktijkopdrachten aan de orde kwamen;
• De nodige thuisopdrachten gemaakt;
• Een portofolio samengesteld;

De Pilot-opleiding zal met deze ervaringen en de gehouden
evaluaties worden aangepast daar waar nodig. Deze oplei-
ding op zich, voldoet aan de nieuw gestelde eisen conform
NOC*NSF normering. 

Mocht je belangstelling hebben voor het volgen van de op-
leiding kun je je opgeven bij je vereniging.
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In petanque geldt als belangrijkste regel bij het bepalen van het
spelverloop dat de equipe die niet het dichtst bij het but ligt,
dus niet ‘op punt ligt’, als volgende een boule moet gooien.
Hierop zijn enkele voor de hand liggende uitzonderingen: wie
net het but heeft uitgeworpen gooit de eerste boule. Als een
equipe weliswaar niet op punt ligt, maar ook geen boules meer
heeft, mag de andere equipe haar boules gooien.

Boules op gelijke afstand
Soms is de situatie minder duidelijk, omdat geen van beide equipes
op punt ligt: de beste boules van de twee equipes liggen even ver
van het but. Artikel 28 (‘Boules op gelijke afstand’) zegt hierover:
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: de werp-

ronde eindigt onbeslist en het but wordt uitgeworpen door
een speler van de equipe die in de onbesliste werp-

ronde als eerste het but mocht uitwerpen.
2. Slechts één equipe heeft nog boules te spelen: die equipe 

werpt deze boules en behaalt zoveel punten als zij uitein-
delijk boules dichter bij het but heeft liggen dan de dichtst-
bijzijnde boule van de tegenstander.

3. Beide equipes hebben nog boules te spelen: de equipe die het
laatst heeft geworpen, werpt nogmaals een boule, dan de te-
genstander, 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. Als er aan het einde van
een werpronde geen boules op toegestaan terrein liggen, ein-
digt de werpronde onbeslist.

De gevallen 1 en 2 (en de afsluitende alinea) geven gewoonlijk geen
aanleiding tot vragen. Geval 3 des te meer. Toch zijn de regels dui-
delijk.
Stel: equipe A heeft een boule geworpen en het verschil met de beste
boule van equipe B is niet goed duidelijk. Equipe A meet eerst, en
vervolgens controleert equipe B de meting. Er blijft twijfel. De
scheidsrechter wordt geroepen, deze verklaart dat de boules gelijk
liggen.
Volgens artikel 28, lid 3 is nu equipe A aan de beurt om nogmaals
te werpen. Als het haar niet lukt om op punt te komen, is equipe B
aan de beurt om een boule te werpen. Als het haar vervolgens ook
niet lukt, is A weer, dan weer B: steeds om-en-om. Dit gaat door tot

één van beide equipes op punt ligt (het spel gaat gewoon verder)
of geen boules meer heeft (de tegenpartij mag haar overblijvende
boules werpen).

Een leeg veld
Er is nóg een situatie waarin artikel 28 om de hoek komt kijken.
Die wordt genoemd in artikel 15 (‘Werpen van boules’). Hierin
staat:
Als er als direct of indirect gevolg van schieten geen enkele
boule meer op toegestaan terrein ligt, gelden de regels van
artikel 28.

Dit komt meestal voor in het begin van een partij. Equipe A plaatst
haar eerste boule uitstekend, vlak bij het but, en equipe B voelt
zich genoodzaakt te schieten. Ze raakt, en zowel de boule van A
als de schietboule van B gaan uit. Van de gevallen 1 – 3 van artikel
28 is in dit voorbeeld geval 3 van toepassing (beide equipes heb-
ben hier immers nog vijf boules over), dus is de equipe aan de
beurt die als laatste heeft geworpen. Dit is equipe B, die net heeft
geschoten. Mocht deze equipe haar boule buiten het veld plaatsen,
dan is equipe A weer aan de beurt, enzovoorts. In dit geval wordt
vaak gezegd dat de boule “niet is verbeterd”.

Meten is zweten
Nog even iets over meten. In het bovenstaande beschreef ik een
situatie waarin er gemeten moest worden, omdat de boules na-
genoeg gelijk lagen. Equipe A heeft de laatste boule geworpen.
Omdat er twijfel is over wie ligt, moet er gemeten worden. Artikel
25 (‘Metingen’) zegt hierover:
Een meting wordt verricht door de equipe die de laatste boule
heeft geworpen. De tegenstander heeft altijd het recht na te
meten. Ongeacht de ligging van de te meten boules en het mo-
ment in de werpronde kan de scheidsrechter worden geraad-
pleegd; tegen diens beslissing is geen beroep mogelijk.
Meten is lastig, en levert risico’s op voor uw equipe. Artikel 27 (‘Bij
meting verplaatsen van boules of but’) zegt hierover:
Het te meten punt gaat verloren voor een equipe waarvan een
speler tijdens een meting het but of een van de betwiste boules
verplaatst.
Als u bij het meten iets beweegt, bent u het punt kwijt. Dit kan u
de overwinning kosten! Laat u dus niet verleiden zelf te meten als
u niet als laatste hebt geworpen. Als het echt belangrijk is, en uw
tegenstander is oud en versleten, roep dan de scheidsrechter.

Tussen 
de Regels

Tussen de Regels

Boudewijn Waijers, scheidsrechter.  

Tussen de Regels

Boudew
ijn
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COUPE D’ EUROPE Door: Henk van Rekum

Eurocup voor verenigingen

In de Eurocup spelen de sterkste verenigingen van Europa tegen
elkaar. De winnaar van het NK Verenigingen heeft de eer om de
NJBB te vertegenwoordigen. Vanaf dit jaar, wordt de winnaar van
de topdivisie in de NPC afgevaardigd.  

Aan deze 18e editie namen 26 verenigingen deel. Les Cailloux mocht
deelnemen omdat zij in 2015 het NK Verenigingen op haar naam
had geschreven. Om zich te kwalificeren voor de finaleronde, moest
Les Cailloux in juli een voorronde spelen in Monaco. In de voorronde
is Les Cailloux 2e geworden achter CG Monegasque. 

Voor het finaleweekend hadden zich naast Les Cailloux ook CB
Monegasque (Monaco), Metz Ronde Pétanque (Frankrijk), Riga-
nelli-Esch (Luxemburg), Boule Club Tromm (Duitsland), Léman
Pétanque (Zwitserland), Bocciofila Taggese (Italië) en Žywiecki
Klub Boules (Polen) geplaatst.

Les Cailloux was ingedeeld in de poule met Luxemburg, Zwitser-
land en Italië. Les Cailloux moest het spits afbijten tegen Riga-
nelli-Esch. De triplette Katy Kamps, Kees Koogje en Noël
Kempeneers hadden duidelijk plezier in het spel en wonnen dan
ook met 13-1. Dezelfde uitslag bereikte de doublette Katy en
Noël. In de overige drie partijen konden ze het niet vast houden.
Het jonge team van Riganelli maakte daar gebruik van en won
de ontmoeting met 3-2. Op zaterdag speelde Les Cailloux met

elan en werd Léman Pétanque werd min of meer van de baan ge-
veegd. Het team uit Zwitserland wist slechts één doublettepartij
te winnen. De laatste ronde in de poule tegen Taggese uit Italië
moest door Les Cailloux gewonnen worden om een kans te be-
houden op een plaats in de halve finale. Het spel van Les Cailloux
was helaas niet het sprankelende spel van de ontmoeting tegen
Léman. Slechts één triplettepartij werd gewonnen. De overige par-
tijen waren een vrij eenvoudige prooi voor regerend kampioen
Taggese. Les Cailloux werd derde in de poule en moest tegen
Tromm strijden om de vijfde plaats. Les Cailloux won deze ont-
moeting met 3-1 en eindigde net als in 2014 als vijfde.

In de halve finales speelden Taggese tegen Monaco (3-2) en
Metz tegen Riganelli (3-0). Het werd een finale tussen twee
giganten, Taggese en Metz. Na vier partijen was de stand 2-2
en moest de mix doublette de beslissing brengen. Taggese
(Alessia Bottero en Alessandro Basso) namen al snel een voor-
sprong op Metz (Nancy Barzin en Frederic Machnik). De Fransen
kwamen sterk terug. Het leek erop dat Metz door zou stomen
naar de dertien. De uitslag: 13-9 voor Taggese, een 3-2 overwin-
ning en prolongatie van de titel.

De Eurocup is een mooi kampioenschap en deelname is een echte
prijs voor de winnaar van de topdivisie in de Nationale Petanque
Competitie (NPC).

Van 27 tot 29 november 2015 vond in Belvaux-Metzerlach het Europees kampioenschap voor verenigingen
plaats in het boulodrôme van de Luxemburgse Petanque Federatie.
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Bij zowel de mannen als de vrouwen waren er acht deelne-
mende landen, die door middel van loting gesplitst werden in
twee poules van vier. Op zaterdag speelde elk land tegen de
drie andere landen in zijn poule. De beste twee gingen door
naar de halve finales die op zondag werden gespeeld. De loting
vond plaats op vrijdagavond en bleek vooral bij de mannen zeer
bepalend voor het verdere verloop van het kampioenschap. 
Er ontstond een ‘poule des doods’ met Spanje, België, Italië en
Frankrijk. Allemaal stuk voor stuk favorieten voor de Europese
titel. Dankzij deze bijzondere loting kon het publiek, dat het
hele weekend in groten getale aanwezig was, stuk voor stuk
toppartijen aanschouwen. Hoewel het zicht op zaterdag vanaf

de tribunes niet optimaal was, was het smullen voor de toe-
schouwers!

Aan de bak!
Door de zware loting was het direct vol aan de bak. De Franse
mannen verslikten zich in België. En wat niemand had ver-
wacht: Frankrijk kon zich niet herpakken en verloor ook de 
wedstrijden tegen Spanje en Italië. Topfavoriet Frankrijk kon 
met drie verliesronden naar huis. Na drie speelronden bleek het
enorm spannend wie door mocht naar de halve finales. Uitein-
delijk werd duidelijk dat België het onderspit moest delven op
een paar saldopunten. Spanje en Italië gingen door. 

Poule des doods 
zorgt voor toppartijen 
In het weekend van 17 en 18 oktober 2015 vond het EK voor beloften (18 t/m 22 jaar) plaats.
Nederland was gastland dus een ideale gelegenheid voor bezoekers om petanque op wereld-
niveau van dichtbij te aanschouwen. Binnen het deelnemersveld waren diverse wereldtoppers
aanwezig. Er waren dus genoeg mooie partijen te zien, want elke ontmoeting tussen twee landen
bestond uit drie partijen (een triplette-, doublette- en tête-à-tête partij). 

TOPSPORT
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Nederland doet wat het moet doen
Het Nederlandse herenteam wist de poule des doods te ontlo-
pen. Maar Tom van der Voort, Joey van Doorn, Rick van Lier en
Charles Gelijn moesten het nog wel zien waar te maken tegen
Zweden, Luxemburg en Duitsland. Nederland ging voortvarend
van start. In de eerste partij tegen Zweden viel vooral Tom op
door zijn foutloze spel. Hij liet zien hoe belangrijk de milieupo-
sitie in een triplette is. Ook Rick viel op door zijn koelte, on-
danks zijn gele kaart vanwege een voetfout. De Zweedse
jongens speelden niet goed en Nederland won uiteindelijk 
gemakkelijk. Ook de tweede ronde tegen Luxemburg werd 
gewonnen, waardoor de laatste partij tegen Duitsland, dat zich
net als Nederland al geplaatst had, een formaliteit was. Ook
deze ontmoeting werd met winst afgesloten, waardoor Neder-
land met een goed gevoel naar de halve finale kon. 

Een tandje erbij
Zondagochtend, Nederland moest aan de bak! Italië bleek al
snel een stuk alerter dan gisteren. Tom zat er helaas niet lekker
in. In tegenstelling tot Joey, die duidelijk groeide in de partij.
Nederland kreeg het echter niet voor elkaar om meer dan vier
goede ballen per mène te gooien, waardoor de achterstand
steeds verder opliep. Uiteindelijk gingen ze ten onder met 2-13.

Knokpartij
Dit betekende dat de volgende twee partijen gewonnen móes-
ten worden. Joey speelde de tête-à-tête tegen Diego Rizzi. Op
papier een kansloze missie, zeker toen hij 0-8 en 2-10 achter
kwam te staan. Maar Joey beet zich vast in de partij en lang-
zaam knokte hij zich terug. Tegen alle verwachtingen in won
Joey zijn partij en had Nederland weer kans op een finaleplek!
In de doublette partij startten Tom en Rick niet scherp. Helaas
bleken de Italianen een maatje te groot. Ondanks de prachtige
overwinning in de tête-à-tête zat er voor Nederland niet meer
in dan een bronzen medaille. Uiteraard een mooie prestatie!

Spannende halve finale
In de andere halve finale was het spannend tussen Spanje en
Duitsland. De eerste triplette werd gewonnen door Duitsland.
In de tête-à-tête werd Duitsland echter meteen weer op zijn
plek gezet door de Spanjaard Miguel Trujillo. De doublette 
partij moest de beslissing brengen. Hierbij trok Spanje aan het
langste eind. 

Vechten
Spanje mocht in de finale aantreden tegen Italië. Spanje was in
de triplette partij de betere ploeg, maar Italië hield aansluiting.

Door: Cristel van Maarsseveen



20

Uiteindelijk won Spanje verdiend met 13-10, waardoor ze nog
slechts één van de twee resterende partijen moesten winnen
om kampioen te worden. Diego Rizzi en Alessandro Basso, 
lieten van zich horen. Rizzi liet de Spaanse ‘tête-à-tête koning’
Trujillo alle hoeken van de baan zien. De winst was in no time
voor Italië. Aan Basso en zijn maatje de taak om hun dou-
blette partij te winnen. De Italianen wonnen overtuigend en
werden verdiend gekroond tot Europees Kampioen. 

Nederlandse dames stranden in de poule
Ook bij de dames was het Franse team zaterdag slecht begon-
nen. Toch wisten zij zich wel te plaatsen voor de halve finale.
Helaas mede ten koste van de Nederlandse dames. Lieke van
der Voort, Elke van der Linden, Ellen Walrave en Noëlle Viguurs
hadden op voorhand een verlies tegen Frankrijk ingecalcu-
leerd, waarna ze zouden moeten winnen van Turkije en Zwe-
den. Tegen Frankrijk hadden ze kansen, maar pakten die niet.
De wedstrijd tegen Turkije verliep volgens plan (winst), hoewel

Lieke in haar tête-à-tête op grote achterstand stond en deze
partij met een enorme vechtlust eruit sleepte. Uiteindelijk
moest plaatsing voor de halve finale afgedwongen worden
door winst op Zweden, wat helaas niet lukte. 

Italië wist zich als enige land met zowel het heren- als dames-
team te kwalificeren voor de halve finales. De Belgische dames
werden in de halve finales weggevaagd door de Françaises. In
de andere halve finale was het spannender. De Zweedse dames
gaven goed partij tegen Italië, maar uiteindelijk was Italië
toch te sterk. In de finale schakelden de Franse dames nog een
versnelling hoger en wonnen verdiend de gouden medaille op
dit EK. 

De Franse dames en de Italiaanse mannen mogen een jaar
genieten van hun titel Europees kampioen beloften want
vanaf dit jaar vindt het Europees Kampioenschap Petanque
voor beloften jaarlijks plaats.
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TECHNIEK & TACTIEK Door: Joop Pols

Over kennis
Het is opvallend; boulers kennen hun spelreglementen over het
algemeen erg goed. Ze weten precies hoe groot een cirkel mag
zijn en wanneer een but ongeldig wordt. Ook kennen ze de toe-
gestane maten en gewichten voor boules uit hun hoofd. 
Natuurlijk is het belangrijk om deze feiten te kennen. Het zal on-
nodige discussies voorkomen waardoor de spanning in een partij
ook niet hoeft op te lopen. Het is bizar maar juist twee regels
waar we wat mee kunnen om ons spel te verbeteren, lijken we
niet te kennen of te begrijpen. Topspelers kennen deze regels wel
en passen ze ook consequent toe. Daaruit zouden we moeten
concluderen dat het de moeite waard is deze regels eens nader
te bekijken!

Artikel 16 - Gedrag van spelers en toeschouwers
‘Gedurende de tijd die een speler reglementair ter beschikking
staat om zijn boule te werpen, moeten de toeschouwers en an-
dere spelers stil zijn. De tegenstanders mogen niet lopen, geba-
ren, of iets anders doen dat de speler af zou kunnen leiden.
Alleen zijn medespelers mogen zich tussen de werpcirkel en het
but bevinden.

De tegenstanders moeten zich voorbij het but of achter de speler
bevinden, in beide gevallen zijwaarts van de speelrichting, en bo-
vendien op ten minste 2 meter afstand van het but en/of speler.
Spelers die zich niet houden aan deze regels, kunnen worden ge-
diskwalificeerd als zij, na een officiële waarschuwing van de
scheidsrechter, volharden in hun gedrag’. 

Het is opvallend dat juist dit artikel uit het spelreglement ver-
dwenen lijkt te zijn. Althans bijna niemand houdt zich er aan!
Spelers ‘hangen’ ’t liefst vlak achter of naast de cirkel waar ze
met elkaar gaan staan praten. Een slechte gewoonte! 
Het reglement staat twee plekken toe waar spelers zich mogen
bevinden wanneer de tegenstander speelt; twee meter schuin
achter de cirkel of twee meter schuin achter het but. Als je je spel
wilt verbeteren is achter de cirkel is geen optie. Daar zie je niks
van het spel. Wie bewust met het spel bezig is, staat schuin ach-
ter het but. Daar heb je goed zicht op de spelsituatie. Je ziet

waar je tegenstander speelt en hoe het spel zich ontwikkelt.
Daar leer je het meest. Daar ben je betrokken bij het spel. 
Het is niet voor niets dat juist de topspelers daar wèl gaan
staan! Op die manier hebben zij het spel geleerd en begrepen.
Gewoon door te kijken hoe andere spelers situaties oplossen en
het daarna zelf toe te passen. 

De wet van het voordeel  
Voor ieder te spelen boule moeten we een keuze maken. De
kans op het behalen van voordeel moet altijd het uitgangspunt
zijn; het is de basis voor de tactische afwegingen in onze sport.                         

Wat is dat eigenlijk: Voordeel?
Wanneer jij zojuist ‘op punt bent gekomen’ en je tegenstander
probeert daarna 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 uit-
gooien, speelt ook de eerste boule en heeft daardoor meteen na-
deel. Theoretisch zou hij zo’n mène verliezen, want de
tegenstand houdt een bal over wanneer alle boules gebruikt
worden. De tactiek van het Petanque is niks anders dan: Het ver-
overen, bewaken, vergroten en uiteindelijk het benutten van het
voordeel.

Wanneer je bewuster gaat spelen, zul je beseffen dat Petanque
niet beperkt blijft tot een keuze uit de twee basisworpen: plaat-
sen of schieten. Het is veel complexer! Het spel omvat een breed
scala van mogelijke worpen in verschillende situaties. Iedere
mène is weer anders. In een bruisende partij worden spelers con-
stant uitgedaagd en kan het onverwachte op ieder moment ont-
staan. Tactisch inzicht maakt of breekt je spel. 

Het zijn een aantal adviezen. Probeer het uit. Doe er iets mee! Je
hebt de tijd tot het volgende nummer. Want dan heb ik weer een
artikel vol tips en trics. Het lijkt zo simpel…en dat is het ook, als
de basis maar goed is!

Verbeter je spel in 
een handomdraai
Wanneer we ons spel willen verbeteren, denken we vooral aan
techniek. Natuurlijk komt techniek van pas maar er zijn vooral
veel andere manieren om direct beter te gaan spelen. Een be-
langrijke sleutel om je spel te verbeteren, is kennis.
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DE VERENIGING Door: Het Bondsbureau

Maboul is een vereniging met 110 voornamelijk oudere leden.
Voorheen was de opkomst in de wintertijd erg matig. Nu (een
maandagavond in december) is de hal gevuld met boulers. 
Een prachtig resultaat! Het gesprek met Hans Bette (voorzitter)
en Jaap Beukhof (bouwcommissie) maakt duidelijk dat het
bouwproject boulodrôme heel wat voeten in de aarde heeft
gehad.Twaalf jaar geleden bestond de wens al om een boulo-
drôme te bouwen en werd gestart met de uitvoering. Het project
kwam in 2007 stil te liggen, omdat de A12 (waar de vereniging
tegenaan ligt) gewijzigd ging worden, er zeer waarschijnlijk
historische voorwerpen in de ondergrond zouden zitten en het 
bestemmingsplan gewijzigd moest worden. Dat was een behoor-
lijke domper na vier jaar lang tijd en moeite geïnvesteerd te heb-
ben. Nadat de A12 verbreed was en het historisch erfgoed diep
genoeg in de grond bleek te zitten, kon in 2011 de procedure 
opnieuw starten. 

Bij JBC Nieuwerkerk vertellen Cees Hoogendoorn (voorzitter) en
Wim van Slingerland (bouwcommissie) dat de wens voor een
boulodrôme ook al tijden bestond, eigenlijk vanaf de oprichting
van de club in 1989. Concreet werd het idee toen 10 jaar geleden
de gemeente plannen had voor herontwikkeling van het sport-
park waarop de vereniging zich bevindt. Het gehele sportpark

zou gaan verhuizen naar een ander deel van Nieuwerkerk,
omdat de gemeente op de plaats van het huidige sportpark
huizen wilde bouwen.

Van drôme naar werkelijkheid

Om sportaanbod te continueren en het hele jaar door
te kunnen spelen biedt een boulodrôme uitkomst.
Voor veel verenigingen is dit een grote wens. 110 van
onze verenigingen heeft een boulodrôme. We spraken
met twee verenigingen: Amicale de Pétanque Maboul
uit Ede en JBC Nieuwerkerk. Zij hebben onlangs een
boulodrôme gerealiseerd. 

Boulodrôme Maboul: 
Hal: 32 x 28 m. Tegen bestaand clubgebouw aangebouwd.
21 banen: 14 x 2,75 m.  Inclusief schoonmaakhok en terras.

Boulodrôme JBC Nieuwerkerk:
Vrijstaande boulodrôme. 12 banen: 3 bij 13 m. Of 14 banen:
2,70 x 13 m. Inclusief clubhuis en extra zolderetage.
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Hierbij zou de vereniging een ‘verhuispremie’ krijgen, waar-
mee ze voor een deel hun plannen voor een boulodrôme kon-
den bekostigen. Een uitgelezen kans dus. Na 5 jaar lang vele
avonden te hebben overlegd met gemeenten en diverse andere
partijen ging er in 2010 een streep door het plan van de ge-
meente. De crisis was in volle gang en het plan om huizen te
bouwen op het terrein van het huidige sportpark was ineens
niet meer zo lucratief. Ook hier een enorme tegenslag.
Het roer ging om. Omdat de korfbalvereniging al wel verhuisd
was naar de ‘nieuwe locatie’ kwam er ruimte vrij op het park.
Ruimte voor een boulodrôme. 

Het proces
Voordat er ook maar iets kon gaan gebeuren moest in Ede
eerst een geluidswal inclusief struiken en bomen weggehaald
worden, een schoongrondverklaring komen en het bestem-
mingsplan worden gewijzigd. ‘Zo ben je al ongeveer 17.500,-
verder zonder dat er één paal in de grond staat.’ 

Met het pakket van eisen zijn zes aannemers uitgenodigd. 
‘Offertes vergelijken loont, want hiermee is fors verdiend.’ 
Uiteindelijk is er voor een lokale aannemer gekozen. Prijs en
gemak gaven de doorslag. Nadat het bestemmingsplan gewij-
zigd was liep de bouw voorspoedig en sinds eind oktober is 
de hal in gebruik. 30 januari 2016 is de officiële opening en 
op 7 februari 2016 het eerste toernooi; het Primeurtoernooi. 

In Nieuwerkerk zijn ook diverse offertes aangevraagd bij
aannemers en ook hier is de keuze op een lokale aannemer
gevallen. De lokale aannemers kwamen 70.000,- lager uit
dan bijvoorbeeld één van de grote hallenbouwers in Neder-
land. Snel verdient! Het eisenpakket moest hier en daar
wel aangepast worden in verband met financiële 
mogelijkheden. Zo is het hele gebouw casco opgeleverd,
het clubhuis moet nu nog afgebouwd worden. Nog een 
behoorlijke tegenvaller kreeg Nieuwerkerk te verwerken.
In 2014 waren er gemeenteverkiezingen waarbij de wet-
houder sport werd vervangen. De nieuwkomer had geen
weet van de afspraken die zijn voorganger over het bouw-
project had gemaakt. Er gingen opnieuw heel wat vergade-
ringen en slapeloze nachten overheen voordat de bouw weer
verder kon gaan. Uiteindelijk ging op 4 november 2014 de
eerste paal de grond in. In april 2015 werd de hal kaal op-
geleverd en in september 2015 kon er worden gebould. 

Het team
Bij beide verenigingen is er met een klein projectteam
gewerkt om snel te kunnen schakelen en overzicht te
houden. Uiteraard werden de projectteams ondersteund
door veel leden van de verenigingen. ‘Uiteindelijk doe
je het met z’n allen.’ Het team houdt zich bezig met

Tips
• Vraag offertes op bij verschillende aannemers.

Bouw een goede band op met lokale installateurs 
en sponsoren.

• Bouw een goede band op met de gemeente, 
lokale bestuurders.

• Zorg voor één contactpersoon bij de gemeente.
Zet afspraken op papier.

• Heb een lange adem, overal moet je achteraan 
bellen en/of mailen. 

• Zet in op duurzaamheid van de hal. Investeren 
op isolatie, verwarming, verlichting. Dit kan helpen 
bij subsidies en scheelt in de exploitatiekosten.

• Kijk naar exploitatie in de markt.

• Communiceer met de leden.

• Plaats een grote deur, zodat ook bv. machines 
naar binnen kunnen.

• Zoek naar expertise binnen de vereniging.

• Ga bij andere verenigingen kijken die een 
boulodrôme hebben gebouwd.

• Begin zo vroeg mogelijk met sparen.

• Hou rekening met een aanzienlijke 
huursverhoging na oplevering.
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budget en planning, het binnenhalen van subsidies en het
onderhouden van contacten met de aannemer, gemeente,
bank, stichting waarborgfonds sport en sponsoren. Een groot
verschil tussen de verenigingen is dat Maboul uit Ede één
aanspreekpunt had bij de gemeente waardoor hun bouwtraject
vele male soepeler is verlopen dan dat van JBC Nieuwerkerk.
Zij hadden met verschillende aan spreek punten te maken,
hetgeen de nodige vertragingen met zich meebracht.

De achterban
Beide verenigingen vinden transparant te werk gaan en leden op
de hoogte houden van de ontwikkelingen, erg belangrijk.
Hierdoor was er geen weerstand en ver liepen de projecten soepel
met de achterban. Leden werden continu op de hoogte gehouden
middels nieuwsbrieven, clubbladen en presentaties. Daarnaast
werden er stemmingen gehouden tijdens ALV’s. ‘Omdat leden
goedkeuring moeten geven voor het financiële plaatje, is het wel
handig dat ze achter het plan staan en blijven staan.’ In Ede zijn
er obligaties uitgegeven om de bouw te financieren en is tijdelijk
de contributie verhoogd, zonder tegenspraak.

De nieuwe situatie
Maboul heeft een begroting gemaakt waarbij extra exploitatie

van de hal niet nodig is om de kosten te dekken. Hier is bewust
voor gekozen omdat het een hoop rust geeft. Helemaal na zo’n
intensief bouwproject. Ook is een extra ledengroei als gevolg
van het hebben van een boulodrôme niet meegerekend. De ho-
gere opkomst op bouleavonden heeft al tot meer omzet geleid.
Extra exploitatie in de toekomst is leuk meegenomen. In Nieu-
werkerk zijn er al meerdere petanqueclinics (petanque lessen
met aansluitend diner) gegeven aan bedrijven en families. Zo-
lang er ook petanque gespeeld wordt, is het niet in strijd met
de horecawet. Het loopt goed en is goed voor nieuwe aanwas.
Elke laatste vrijdag van de maand wordt er een 40+ toernooi
gehouden, 
de lokale EHBO gebruikt de locatie voor instructie en oefenin-
gen, er kan competitie worden gespeeld en wellicht komt een
boogschuttersvereniging gebruik maken van de hal. Dit alles
was zonder boulodrôme nooit mogelijk geweest. 

Beide verenigingen zijn zo’n vier à vijf jaar bezig geweest
met het concrete bouwproject, maar eigenlijk dus veel langer.
Het was voor beide geen gemakkelijke weg, maar het resul-
taat mag er zeker wezen. Met veel wilskracht en doorzet-
tingsvermogen hebben ze hun drome kunnen verwezenlijken.
Chapeau!

Bouwkosten
Bouwkosten volgens offerte 130.000,-
Terreininrichting 7.500,-
Verlichting 3.100,-
Riolering 1.100,-
Omgevingsvergunning 4.370,-
Wijziging bestemmingsplan 12.400,-
Kosten lening 430,-
Notariskosten Recht van opstal 1.500,-
Diversen 1.650,-

Totaal 162.050,-

Financiering
Eigen middelen 89.430,-
Obligaties (rentevrij) 6.520,-
Sponsors, etc. 25.500,-
Lening 34.000,-
Extra contributie 3.850,-
Acties 2.750,-

Totaal 162.050,-

Het financiële plaatje Maboule Ede

JBC Nieuwerkerk globaal incl. BTW

Kosten
Casco opzetten hal.  240.000,-
Banen en drainage 28.000,-
Verlichting: 27.000,-
Verwarming: 8.000,-
Aanvraag vergunning: 4.000,-
Nuts voorzieningen: 5.000,-

Totaal: 312.000,-
Clubhuis afbouwen 30.000,-

342.000,-

Financiering
Eigen middelen: 80.000,-
Subsidie van de gemeente: 80.000,-
Lening met garantstellingen: 145.000,- 
Donaties / acties 7.000,-

Totaal: 312.000,-

Obligaties 7.500,-
Nog financieren / sparen 22.500,-

342.000,-
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VERENIGING AAN HET WOORD Door:Thom Dessing, voorzitter van JBV Gouda.

Ledengroei? Ja, 
het kan wel degelijk!
In 2007 bestond JBV Gouda uit 80 leden. Financieel stond de vereniging er slecht voor en het
noodzakelijk onderhoud aan ons sportcomplex kon dan ook niet worden aangepakt. Met een
sportcomplex dat wel meer dan 200 leden aan kan was het dus pure noodzaak om aan leden-
groei te gaan werken. Wel, inmiddels hebben we de 200 leden bijna bereikt. Hoe kan dit ge-
beuren in een situatie waarbij veel verenigingen zelfs de grootste moeite hebben om hun
ledenaantal op peil te houden?

Nou, uiteraard gaat dit niet vanzelf. De tijd dat groei ont-
stond uit spontane aanmeldingen is voorbij. Het is dus hard
werken, allereerst hebben Fritz Tabben (RIP), Bert Keij en ik-
zelf een aantal ideeën bedacht en zijn daar vervolgens mee
aan de slag te gaan. En natuurlijk komen een aantal oudge-
dienden dan met goedbedoelde opmerkingen zoals: ‘oh, 
vergeet het maar, dat hebben we al zo vaak geprobeerd, dat
werkt niet’. Nou, dat wilden we dan zelf eerst wel ervaren!
Andere tijden, andere mensen, andere aanpak.

Graag laat ik jullie delen in onze ervaringen hoe we tot deze
ledengroei zijn gekomen. Als eerste hadden we sterk de in-
druk dat slechts weinig mensen in de Goudse regio bekend
waren met jeu de boules en in het bijzonder met onze ver-
eniging. Onbekend maakt onbemind, dus daar moesten we
allereerst iets aan doen. Contacten leggen met de regionale
kranten, radio en TV en daarnaast activiteiten ontwikkelen
waarmee we het spel onder de aandacht van het grote pu-
bliek konden krijgen.  Onze doelgroep was hierbij de 60+ er,
ofwel de vutter en de gepensioneerde, daar lagen de groot-
ste kansen op snelle ledengroei. Gelijktijdig ontstonden
ideeën om de nieuwkomers op een gestructureerde manier
de beginselen van het jeu de boules bij te brengen. Om bij
elke individuele aanmelding een opleidingstraject te begin-
nen was echt onhaalbaar en ook gewoon inefficiënt. 

Vakantie Napret
Al snel zijn we uitgekomen op een gratis jeu de boules cursus
onder de naam “Vakantie Napret”, die we op 4 zondagmid-
dagen in september/oktober aanbieden. De deelnemers
maken kennis met de beginselen van de technieken, tactie-
ken, spelregels en uiteraard ons verenigingsleven. Oorspron-
kelijk zijn we gestart met een “Vakantie Voorpret” in mei,
maar dat was geen succes. Het gratis aanbieden bleek héél
belangrijk, de Nederlander kikt nu eenmaal op gratis aanbod.
Wij zien dit als een investering in de toekomst.

Wat komt er zo al kijken bij de organisatie van de 
“Vakantie Napret”?
De inmiddels opgerichte PR commissie vond Bert Keij en Gert-
Jan van Wingerden bereid om een programma op te stellen en
dit met enkele assistenten op de zondagmiddagen aan te bie-
den. Begin september worden persberichten verstuurd naar
alle regionale weekbladen, het AD en regionale radio en TV
stations. In de 7 jaar dat dit programma nu draait, zijn er meer-
dere keren redactionele artikelen in het AD en De Goudse Post
gekomen en zijn we geïnterviewd voor radio-uitzendingen. 
De persberichten worden door de meeste regionale bladen
geplaatst. Dit jaar hebben we voor het eerst naast onze pers-
berichten in 2 regionale weekbladen ook advertenties geplaatst
Dit blijkt onze actie aanzienlijk te versterken.

Vanaf de eerste zondag bieden we de deelnemers na afloop
ook informatiemateriaal van de vereniging aan en in de loop
van de cursus polsen we voorzichtig aan de belangstelling voor
een lidmaatschap. Bij het afsluitende toernooi bieden we een
lidmaatschapsarrangement aan. Gratis deelname aan de Jeu
de Boules School en een gratis lidmaatschap voor kinderen. 
De niet-aanwezigen krijgen dit arrangement met begelei-
dende brief via e-mail alsnog thuisgestuurd. Dit, samen
met de kosten van de prijzen, is óók investeren in de toe-
komst. Belangrijk in dit proces bleek, dat het enthousiasmeren
voor het lidmaatschap niet te opdringerig moet overkomen, dan
haken mensen af. 

Aankondiging Vakantie Napret in regionale bladen.
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De aanmeldingen van nieuwe leden wordt voor ca 80% bepaald
door onze Vakantie Napret actie. In 2015 hadden zich 48 deelnemers
aangemeld waarvan er 46 één of meer keer hebben deelgenomen.
Uiteindelijk zijn er 17 lid geworden. In ons topjaar 2010 hadden we
64 aanmeldingen, waaruit 22 nieuwe leden zijn gekomen.

Jeu de Boules School
Bert Keij, ervaren trainer in diverse andere sporten, heeft het ini-
tiatief genomen om binnen onze vereniging een jeu de boules op-
leiding op te zetten. Aan de nieuwe leden (en leden die het graag
nog eens een tweede keer doen) wordt de gelegenheid geboden
om zich op een gestructureerde manier het spel/de sport eigen
te maken. Vanaf oktober krijgt men de gelegenheid om, gratis 
en alléén voor leden, deel te nemen aan de Jeu de Boules School.
Overigens is gebleken dat voor diverse Vakantie Napret deel-
nemers, het aanbod van een Jeu de Boules School een belangrijk
argument is geweest om zich uiteindelijk ook als lid aan te mel-
den. In 20 lessen komen alle basisbeginselen van pointeren en
tireren aan de orde en wordt aandacht besteed aan de tactische
elementen en spelregelkennis. Groot voordeel hierbij is, dat alle
leden hiermee op uniforme wijze de sport wordt bijgebracht. 
De Jeu de Boules School is dus géén training maar een opleiding.

In 2014 hebben Gert Jan Rozeboom en Jan van Bilzem de
taken van Bert Keij, Gert Jan van Wingerden en Teus Berkouwer
overgenomen en is daarna, op basis van nieuwe inzichten, dit
opleidings traject teruggebracht tot 14 lessen.

Behoud van leden
We kennen ze allemaal; leden die zich te goed voelen om met
nieuwe leden een partijtje te spelen. Ook wij hebben daar heel
erg mee te maken gehad. Het bestuur is hiermee aan de slag 

gegaan door langzaam aan een mentaliteitsverandering binnen
de vereniging te realiseren. Nieuwe leden voelen zich nu direct
welkom en de “inburgering” verloopt snel. Het is dan ook leuk
om regelmatig te horen dat men zich “in een warm bad” ont-
vangen voelt. Werken aan dit behoud van leden is ook een
“must” voor het enthousiast houden van de vrijwilligers. Niets 
is frustrerender om te ervaren als een ander lid jouw vele inspan-
ningen binnen no time om zeep weet te helpen.

Andere promotionele acties
JBV Gouda biedt daarnaast nog een viertal andere activiteiten
aan: Het Open Gouds Kampioenschap - dit promotietoernooi
kent een jaarlijks groeiende belangstelling; Gouda Beach op de
Markt - een 4 daags beachvolleybalevenement op de markt in
Gouda, waar ook JBV Gouda zich presenteert; Jeu de Boules
clinics voor families, verenigingen en bedrijven; De Beaujolais
Primeur Proeverij - een gezamenlijk initiatief met de Alliance
Francaise.

Uiteraard is dit alles alleen mogelijk met de inzet van een groot
aantal vrijwilligers. En daar zit hem nu het grote gevaar voor de
toekomst. Nederland vergrijst en de Jeu de boules verenigingen
doen dat in versterkte mate. Veel verenigingen kampen daardoor
nu al met een groot tekort aan vrijwilligers.

De uitdaging voor de komende jaren zal dan ook zijn, het aan-
trekken van nieuwe leden jonger dan 50 jaar.

Bert Keij (R) draagt “het stokje” van de Jeu de Boules School over aan Gert Jan Rozeboom, vergezeld door de mede-instructeurs 
Hans Klaassen, Martin de Wilde, Alie Duijvendijk, GertJan van Wingerden en Teus Berkouwer. Jan van Bilzem ontbreekt op de foto.

Wil je ook iets over jouw vereniging
vertellen in deze nieuwe rubriek 
Vereniging aan het woord ? 
Geef je dan op via redactie@njbb.nl
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VINplette
La Croix de Saint Clément Merlot Cabernet Sauvignon 

Druivenras: Cabernet Sauvignon, Merlot
Land: Frankrijk

Regio: Bordeaux
Jaargang: 2014

Rood

Een sappige, volfruitige Bordeaux uit het uitste-
kende jaar 2014. Een zachte, volle en romige smaak
is wat deze overheerlijke Franse rode wijn ken-
merkt. Diep paarsrood met donkere kern. Barstens-
vol zwarte bosvruchten, rode vleeskersen en
specerijen. 80% Merlot en 20% Cabernet Sauvignon.
Heerlijk bij een malse biefstuk of kruidige ovenscho-
tel. Of samen met een blokje kaas. Oplegbaar tot
2022. Terechte winnaar van de gouden medaille op
het Concours International de Lyon! 

La Pauline Plaisir Rosé Grenache-Syrah IGP 
Pays d'Oc Frankrijk

Druivenras: Syrah, Grenache
Land: Frankrijk

Regio: Pays d'Oc
Jaargang: 2014

Rose

Mooie fonkelend knapperige Rosé: La Pauline. Veel
geur in de neus. Frambozen en aardbeien stuiven het
glas uit. Je blíjft er aan ruiken. Raszuiver en volsappig
van smaak met ladingen rood fruit en de verkwik-
kende fraîcheur van 2014. Delicaat en frisdroog in de
afdronk. Door de sappige zuren een perfecte maal-
tijdbegeleider én een ideale rosé om door te drinken. 

La Coulée Sauvignon Blanc IGP Val de Loire Frankrijk

Druivenras: Sauvignon Blanc
Land: Frankrijk

Regio: Loire
Jaargang: 2014

Wit

Uiterst verfrissende en lange afdronk. Strak witgeel
met groene reflex. Mooi getypeerd van geur met
stuivende grapefruit, citrus, groene kruiden en krijt
à la Pouilly. Strakdroog en sappig van smaak met
groene appel, grapefruit en een hint limoenzuur. Uit-
stekende Sauvignon met veel extract en prima span-
ning. Nu van genieten tot 2017.

Heb je interesse in een van deze wijnen?
Neem contact op met de redactie.

Met welke wijn proost jij het liefst?
Geef het door aan redactie@njbb.nl.

Nederlandse jeu de boules bond Nr. 87 februari 2015

NATIONALE 
PETANQUE 
COMPETITIE

Eerste regionale 
scheidsrechters 
opgeleid

Ledengroei? Ja, 
het kan wel degelijk!
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Petanque fan?

Volg de sport
via Facebook, 
Twitter en 
de website:

Hét sportplatform van de 
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