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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. Nederland wint.
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Voor je ligt de eerste Petanque van 2017. In
deze Petanque lees je alles over het WK in
Madagaskar, de start van de districtsteams,
onze Europese kampioenen, de nieuwe
besluitvormingscyclus, de nieuwe website en
nog veel meer.
Heb je een goed idee voor een interessant
artikel of wil je graag meewerken aan dit
magazine, laat het de redactie weten:
redactie@njbb.nl.
We wensen je veel leesplezier en een
fantastisch petanque-jaar!
De redactie

Agenda

BELANGRIJKE NJBB EVENEMENTEN 2017
ZATERDAG 8 APRIL
Laatste speeldag NPC
ZATERDAG/ ZONDAG 22 EN 23 APRIL
NK tête-à-tête
De Gooiers, Loosdrecht
ZATERDAG 20 MEI
Bondsraadsvergadering
ZATERDAG/ ZONDAG 20 EN 21 MEI
NK Doubletten
Karro Deux, Deventer
ZATERDAG/ ZONDAG 17 EN 18 JUNI
NK Tripletten
SPNN, Nieuwegein
ZATERDAG 30 SEPTEMBER
Start NPC seizoen 17/18
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De gooiers
Het Jagerspaadje 34 - Loosdrecht

kort nieuws
Leuke, interessante, belangrijke en minder belangrijke berichten.

Een Zilveren speld voor:
Ivonne Oors-Hoppenbrouwers

Tijdens de najaarsvergadering van afdeling 13 is aan de afdelingsvoorzitter Ivonne
Oors-Hoppenbrouwers de zilveren speld uitgereikt.
Ivonne was lid van het afdelingsbestuur sinds 18 juni 2001. In de eerste jaren
coördineerde zij het jeugdbeleid binnen de afdeling. Zij zorgde voor de contacten,
trainingen en uitwisselingen zowel tussen de verenigingen onderling als ook met
verenigingen in andere afdelingen.

Wim van der Meer

Voor zijn verdienste als penningmeester van afdeling 5.

Jan Donker

Voor zijn verdienste als voorzitter afdeling 16.

Antoon van Eindhoven en Jan Maas

Voor hun werkzaamheden voor de wedstrijdcommissie van afdeling 14.

Geld voor gehandicaptensport
jeu-de-boulesclub
Heerlen

Petanque
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Ivonne Oors-Hoppenbrouwers met Henk van Rekum

afscheid afdeling 3

De stimuleringsregeling Sportimpuls
heeft een landelijke subsidie toegekend
van 48.000 euro aan de Heerlense
sportvereniging Club de Pétanque.
De bedoeling van deze subsidie is dat
mensen met een beperking meer gaan
sporten. De jeu-de-boules-vereniging
werkt daarvoor samen met een aantal
andere sportclubs, zoals een zaalvoetbalvereniging, een zwemvereniging en
een dansclub.
Reguliere sporters
Hun sportactiviteiten worden zo georganiseerd dat de gehandicapte sporters
buiten hun zorginstelling om gaan sporten. Daarvoor moeten de beperkte sporters naar de locatie van de deelnemende verenigingen, op dezelfde tijdstippen
dat ook reguliere sporters binnen deze
verenigingen actief zijn.
De bedoeling is dat eind 2018 er een
structureel sportaanbod is voor mensen
met een beperking.

Na het verschijnen van de laatste
Petanque heeft ook afdeling 3 afscheid
genomen middels een afscheidstoernooi.
Op zondag 6 november 2016 waren we
te gast in Doetinchem. Met de inzet van
leden van Pétanqueclub
Doetinchem hebben we daar een heel
gezellige dag beleefd. Iedereen speelde
vier wedstrijden waarbij de teams per
ronde totaal van elkaar verschilden.
In het openingswoord, vertelde Theo Vos
dat het vooral om gezelligheid ging.
Afscheidstoernooi afdeling 3
Dat is zeker gelukt. Naast het ontmoeten
van oude bekenden, extra genodigden en
nieuwe gezichten was het ook leuk om ontspannen de boules te gooien. Zoals
bij elke sport zijn er winnaars en verliezers. Maar liefst zes personen wonnen alle
vier wedstrijden met heel veel pluspunten. Zij kregen allemaal een mooie fles
wijn. Door de dag heen werden we op tijden voorzien van lekkere hapjes en als
afsluiter een mooi aangeklede stamppot boerenkool.
Tijdens het eten heeft de coördinator van ons districtsteam, Meep Poel, nog eens
een oproep gedaan om met elkaar voor een mooie invulling van programma’s in
ons district zorg te dragen.
Vlak voor het afscheid nemen werd door Evert Koorman aan iedereen nog een
tossmunt met inscriptie als herinnering uitgereikt.
Een mooie, gezellige dag, met uitstekende verzorging en smakelijke afronding
kwam ten einde. De organisatie van deze dag verdiend een dikke pluim.

bron: www.1limburg.nl

Door: André de Kort

Op 15 maart as. zijn er de verkiezingen
voor de Tweede Kamer. Het kenniscentrum Sport heeft de verschillende
aandachtspunten per partijprogramma
in één overzicht bij elkaar gezet, zie
www.lbl.nl/kcsport/. Ze gaan in op
kwesties als sportparticipatie, sportclubs, vrijwilligers, topsport, sport en
onderwijs en evenementen.
Wil je meer weten hoe de grote landelijke politieke partijen denken over
deze kwestie en over andere zaken
die spelen in de sport? Op woensdagavond 1 maart 2017 van 19.00 tot
22.00 uur organiseert Kenniscentrum
Sport - samen met Mulier Instituut - in
Scheveningen het Kenniscafé Sport
Live! met als thema “Sport en de
Tweede Kamer-verkiezingen”.
Voor iedereen met een hart voor de
sport en een interesse in de politiek
Meer informatie?
Kijk op www.kenniscentrumsport.nl.

Nieuw
meetinstrument
Het instrument stelt, vanuit een stabiel
[vast] meetpunt, de afstand vast tussen de te meten boule en het but. In
één beweging.
Deze meter werkt zeer zuiver tussen
0,25 en 3 meter. Het nieuwe instrument dient tevens als markeerpunt.
Er is een kleine oplage gemaakt en
daarvan zijn dertien stuks beschikbaar
voor scheidsrechters.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Catrinus Nieuwland:
Tel: 0513-631779
E-mail: cnieuwland@hetnet.nl

Van de
voorzitter
Een mooie zaterdag in januari. In Kamerik zitten vrijwilligers uit het
hele land, alle medewerkers van het bondsbureau en een paar bondsbestuurders bij elkaar. Koffie, cake, presentaties en discussie.
Het is de officiële start (“kick-off”) van de districtsteams, die in de nieuwe bondsstructuur in de plaats zijn gekomen van de afdelingen. Geen geringe verantwoordelijkheid:
zij vormen de link tussen bondsbureau en verenigingen, en zijn (onder meer) verantwoordelijk voor het sport-aanbod van de bond in de regio. Informatie, ervaringen en
ideeën worden uitgewisseld, en er wordt ook op meer informele wijze met elkaar
(nader) kennisgemaakt. Er zit hier een berg aan ervaring in de petanque-sport en het
werk binnen de bond bij elkaar. Sommigen zijn gepokt en gemazeld in de afdelingen,
anderen hebben op andere plaatsen hun sporen verdiend. Wat opvalt is de positieve
sfeer en het merkbare gevoel van saamhorigheid. Daar spreekt uit: “we gaan deze
klus klaren ten behoeve van de leden”, én: “we gaan dat samen doen”. Het was een
inspirerende bijeenkomst, een die veel vertrouwen geeft in de toekomst van onze bond
en onze sport.
Het is weer een stap in de vernieuwing van onze organisatie. De afgelopen drie
jaar is er veel veranderd. De eerste verandering was dat we drie jaar lang in de hele
bond consequent hebben gewerkt aan de uitvoering van een omvattend beleidsplan.
Commissies, werkgroepen, bondsbureau, bondsbestuur, verenigingsbestuurders: alle
geledingen van de bond waren daarbij betrokken. Competitie, opleidingen, bondsblad,
informatiebulletins, website, bondsstructuur, dienstverlening aan verenigingen...
Er is veel gerealiseerd en in gang gezet. Het is zeker nog niet af! De ontwikkeling van
opleidingen gaat nog wel even door, net als de verbetering van de website, en de
ontwikkeling van producten voor de verenigingen. De districtsteams zijn gestart, maar
zullen hun plek in samenspraak met de verenigingen nog verder moeten uitwerken;
ledenraadplegingen, strategisch beraad, de nieuwe bondsraad: het moet allemaal dit
jaar nog vorm krijgen.
Ondertussen staat de wereld ook buiten onze bond niet stil. De sportmarkt verandert,
leefpatronen en behoeften van (potentiële) sporters veranderen, de manier waarop
mensen betrokken willen zijn bij een vereniging lijkt te veranderen. Ik denk dat het
belangrijk is dat clubs zich daarop voorbereiden, en dat wij gezamenlijk nadenken over
welke bedreigingen dit oplevert maar ook welke kansen er liggen om hier als clubs, als
sport en als bond versterkt uit te komen.
Dit jaar staat in het teken van consolidatie van de in gang gezette vernieuwingen, daar
moet de meeste aandacht en energie in gaan zitten. Belangrijke prioriteit is de evaluatie van de NPC, die immers dit seizoen voor het eerst in het hele land wordt gespeeld.
Dat zal vermoedelijk leiden tot aanpassingen; het is de bedoeling dat deze competitie
voor zoveel mogelijk leden aantrekkelijk en toegankelijk is.
Wij zijn op de goede weg, maar er valt nog heel wat te verbeteren. De bijeenkomst in
Kamerik heeft mijn vertrouwen, dat dit gaat lukken, zeker versterkt!
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Sport en
bewegen in
verkiezingsprogramma's

COMPETITIE

Ieder jaar worden er vanuit het bestuur
van ’t Dupke een aantal doelstellingen
voor het komende seizoen uitgesproken.
De belangrijkste voor de Technische Sport
Commissie (TSC) van ’t Dupke: eindigen
bij de beste 4 clubs van Nederland.

Petanque
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DE
VOORBEREIDINGEN
VAN 'T DUPKE
op de NPC

Door: het bondsbureau

’t Dupke bestaat al sinds de late jaren ’70. Sinds
die tijd is de club uitgegroeid tot 130 leden met
een binnen- en buitenaccommodatie. “Ons ledenbestand bestaat uit een gemêleerd gezelschap
van recreanten, wedstrijdspelers en clubspelers.
In de jaren dat de club nu bestaat heeft ’t Dupke
meerdere landskampioenen voortgebracht.
Nederland is op verschillende WK’ s vertegenwoordigd door leden van onze vereniging.”

Wat doet de Technische Sport Commissie?
“Haast ongemerkt begon zich In 1995 een kloof te
vormen tussen wedstrijdspelers en de overige spelers.
Met ondersteuning van het toenmalige bestuur formeerden Ad Wagenaars, Jan Paashuis en Peter Verleije
de Technische Sport Commissie (TSC). Het voornaamste
doel: het verhogen van de gemiddelde speelkwaliteit
van alle spelers. Hiermee werd voorkomen dat de kloof
te groot werd. Jan Paashuis werd als TSC-lid uitgenodigd
om trainer te worden. De TSC liet wedstrijdspelers voor
het eerst kennismaken met de toegevoegde waarde van
de mentale training. Op dit vlak valt nog veel winst te
behalen.”
Momenteel wordt de TSC gevormd door Jan Paashuis, Ad
Wagenaars, Henk Zeitzen en met Peter Verleije in een adviserende rol.

Interview met Henk Zeitzen,
lid van de Technische Sport Commissie
van JBC ’t Dupke.
Wat is de mentale training?
“De mentale training wordt steeds belangrijker, ook
in onze sport. Een groot deel van een wedstrijd speelt
zich af in het hoofd. Het gaat om tactiek, mentale rust,
concentratie, zelfbeeld, enz. Dit kan geoefend en getraind
worden. Peter Verleije heeft de taak van mentale trainer
op zich genomen. Ik heb meerdere sessies met Peter
gedaan. Het is voor mij een ‘eyeopener’ geweest, die ook
zijn vruchten heeft afgeworpen.”
Hoe worden teams samengesteld voor de NPC?
“Om te komen tot een selectie moet je afwegingen maken. Hoe presteert de persoon, hoe zijn de gemiddelden?
Hoe is de communicatie met teamleden. Hoe functioneert hij of zij in teamverband? Hoe zit het met tactisch
inzicht en technische kwaliteiten?
Al deze vragen passeren de revue voordat iemand opgenomen wordt in het eerste team. Jan Paashuis is leidend
hierin. Uiteraard met ondersteuning van de TSC.
We hebben regelmatig te maken gehad met aanwas van
nieuwe spelers die de ambitie en kwaliteiten bezitten
om mee te spelen in het eerste team. Met deze mensen
wordt gesproken en er wordt aangegeven wat er van
hen verwacht wordt.

“Onze doelen liggen dit jaar een stukje hoger. Vorig seizoen werd afgesloten
met een vierde plaats in de NPC, waar we tot op de laatste competitiedag
uitzicht hadden op het kampioenschap.”

Doen jullie nog meer?
“We nemen deel aan verschillende toernooien en
uitwisselingen. We proberen ieder jaar een ontmoeting
te spelen tegen Forever uit Brussel. We kiezen bewust
voor België om de eenvoudige rede dat daar het niveau
stukken hoger ligt dan in Nederland. Je spelniveau en
balgemiddelde gaan omhoog en mentale weerbaarheid
wordt flink op de proef gesteld.
Veel spelers nemen zelf ook het initiatief om naar België
(en soms Frankrijk) te reizen om deel te nemen aan
toernooien.”

Een belangrijke voorwaarde is deel nemen aan de trainingen. Je moet mensen regelmatig zien om continuïteit
en ontwikkeling te monitoren. Uiteraard kan het zijn
dat mensen door werk of andere omstandigheden niet
bij een training kunnen zijn. Daar hebben we ook alle
begrip voor.”
Heb je advies voor andere clubs?
“Verenigingen die ook willen gaan werken met een
dergelijk programma zou ik adviseren: begin met het
instellen van een vaste trainingsavond en ga werken
met een vaste clubtrainer.
Een vaste trainer zorgt voor een basis waarop doorontwikkeld kan worden. Hij/zij zorgt voor overzicht en
waarborgt continuïteit. Zeker voor clubs met een grote
groep beginnende spelers is dit belangrijk. Mensen leren
snel verkeerde dingen aan die er vervolgens moeilijk uit
te halen zijn.
Wanneer dit is gelukt, begin dan met het opstellen van
realiseerbare doelen. Leg ieder jaar de lat wat hoger als
een doel behaalt is, maar wees realistisch!”
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Hoe bereiden jullie je voor op de NPC?
“Er is destijds gekozen voor het instellen van een vaste
trainingsavond. Jan Paashuis verzorgt deze trainingen.
Onze trainingen zijn momenteel geënt op de NPC. De
training wordt meestal gestart met een teambespreking.
Vervolgens wordt er geoefend op verschillende vormen,
afhankelijk van je positie in het team. De trainingsavond
wordt afgesloten met partijen spelen. Uitgangspunt is
het uitproberen van de gekozen samenstellingen.”

TOERNOOIEN

WK Magagaskar

een Interview met

Tom van der Voort
en Edward Vinke

We zitten in de kantine bij PUK in Haarlem. In de boulhal is ZAPPsport* opnames aan het maken. Petanque is de sport die centraal staat in de uitzending van 11 februari. Tom heeft zijn zus Lieke meegebracht die meedoet aan het tv-programma samen met Joey van Doorn. Ondertussen is er tijd voor
een interview. Tom en Edward zitten er inmiddels weer fris en fit bij. De trip naar Madagaskar heeft
behoorlijke indruk gemaakt. Ze vertellen er graag over.
Op dinsdag 29 november vertrok het gezelschap Tom van
der Voort, Edward Vinke, Wietse van Keulen en Joey van
Doorn onder leiding van coach Toon van Alebeek en een
aantal supporters naar Madagaskar. In Antananarivo (de
hoofdstad) werd gestreden om de wereldtitel van 1 tot en
met 4 december 2016 tijdens het WK petanque.
De selectie
Edward en Wietse zijn geselecteerd omdat ze de NJBB Masters 2015 hebben gewonnen samen met Didier fifi. Didier
kon niet mee naar het WK, omdat hij geen Nederlandse
nationaliteit heeft. Commissie Wedstrijdsport Internationaal
(voorheen commissie topsport) moest opzoek naar een
aanvulling voor het team. Joey en Tom werden voorgesteld
en dat klikte meteen. Op 11 februari 2016 was de selectie
voor het WK compleet.
De voorbereiding
Er waren weinig mogelijkheden om samen te trainen voor
het WK. Dat werd wel gemist, maar gelukkig hadden Tom,
Edward en Joey samen al een internationaal toernooi in
België en Frankrijk gegooid en enkele nationale toernooien
samen gespeeld. Edward, Joey en Tom hebben samen eerder
het WK in Marseille gespeeld, Tom en Wietse samen het EK
in Zweden. Ze kennen elkaar goed.

Petanque
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De aankomst
Er was een lichte cultuurschok bij aankomst. De busrit naar
het hotel begon op een goed verzorgt vliegveld, vervolgde
langs rijstvelden, krottenwijken, huizen zonder gevels als in
oorlogsgebied en eindigde bij een prima hotel in een goede
wijk. “Maar loop je het hoekje om, zitten de bedelaars klaar.
Als je gaat pinnen loopt de security guard van het hotel mee.
Dat geeft geen fijn gevoel als je zelf een taxi moet regelen.”
WK Madagaskar, hoe ziet dat eruit?
De Facebookers onder ons hebben al goed mee kunnen kijken
dankzij de vlogs (videologs) van Tom. De mannen vullen
aan: “De organisatie van het WK zelf is overal hetzelfde,
maar de organisatie om het WK heen heeft het organiserende
land in eigen hand.”

Heb je de vlogs van Tom nog niet gezien?
Bekijk nu zelf hoe een WK in Afrika eruit ziet
op het NLpetanque Youtube-kanaal.
Het WK was op twee locaties. De hoofdlocatie in het Paleis
van de Sport was heel mooi, groot en ruim. De andere
locatie ligt daar op vijf minuten lopenafstand vandaan. “Een
slechte hal, slecht licht, het zag eruit als een opslagloods,

*ZAPPsport is hét sportprogramma voor kinderen, gemaakt door de AVROTROS. De uitzending is terug te bekijken via:
www.zapp.nl/zappsport/gemist

Tekst: het bondsbureau, beeld: Tom van der Voort
geen airco, geen toilet, maar wel tribunes. Het Paleis van de
Sport heeft een goed speelveld. Een beetje verende ondergrond, dus de boule stuit op als je omhoog gooit en rollen is
niet mogelijk. Kortom WK-waardig.”
De voorrondes
Bij de eerste ronde tegen Ivoorkust was de selectie niet fit.
Tom en Wietse waren koortsachtig en misselijk. Edward,
Joey en Tom begonnen aan de partij. Wietse kwam er na
drie werprondes in, omdat Tom zich heel slecht voelde
en daardoor slecht presteerde. “We hebben kansen laten
liggen.” De wedstrijd eindigde in 13-1. “Een schrale troost
is dat Ivoorkust alle vijf de voorrondes wint, het is een goed
petanque land.”
In de tweede ronde nemen Joey, Wietse en Edward het op
tegen Estland. Ze winnen relatief gemakkelijk met 13-3.
Estland komt schotkracht te kort.
In de derde ronde leiden Joey, Wietse en Edward toch nog
een nederlaag na een 12-5 voorstand. Congo weet het tij
te keren, gaat foutloos spelen en gaan uit in 3 mènes. Ze
winnen met 13-12.
Tijdens de vierde ronde tegen Duitsland was er discussie
binnen het team. Wie moest spelen? Uiteindelijk besluiten
ze dat Tom, weer fit genoeg, er in komt als het niet goed
gaat. Het was een prima wedstrijd. Het ging gelijk op tot
6-6. Op dat moment wilde Joey ruilen met Tom. Hij speelde
niet lekker voor z’n gevoel. Uiteindelijk wint Nederland met
13-6. De tussenstand is 2-2.
Israël speelde niet gemotiveerd, omdat ze pas één wedstrijd
hadden gewonnen en geen kans meer hadden om door te
gaan. De vijfde ronde eindige in 13-8. En Nederland is door
naar de beste 24. Coup du Monde! Het beste resultaat voor
Nederland sinds 2005.

Opvallend
• Afrikaanse landen zijn een heel stuk beter aan het
worden de laatste jaren, zoals Benin, Congo en
Ivoorkust. Bij de laatste 16 zaten zes Afrikaanse
landen. Zij hadden nu wel het voordeel van spelen
op eigen continent. Ieder Europese selectie had
namelijk lichamelijke klachten. Zo schakelde Benin Italië uit met 13-0 in kwartfinale en Frankrijk in
halve finale.
• Thailand was snel uitgeschakeld.
• Marokko was niet aanwezig.
• Denemarken wist door te dringen tot de kwartfinale. Zij zijn de laatste jaren erg goed en hebben
veel vooruitgang geboekt. Ze trainen intensief en
spelen al sinds de jeugd bij elkaar.
Coup du Monde
Nederland wordt ingedeeld met Engeland en Cambodja,
een Franse poule. Cambodja (met de wereldkampioen precisieschieten) had zich als eerste gekwalificeerd en daardoor
automatisch de eerste wedstrijd gewonnen. Nederland start
tegen Engeland. De winnaar daarvan speelt tegen Cambodja voor directe plaatsing bij de laatste 16. Engeland kwam
schotkracht te kort en Nederland wint met gemak met 13-4.
De wedstrijd tegen Cambodja start goed, Nederland komt
voor met 9-8. ►

Team Nederland: v.l.n.r. Wietse van Keulen, Tom van der Voort, Edward Vinke en Joey van Doorn en team Ivoorkust.
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Maar door de slechtere volgende mènes verliezen ze toch
met 9-13. “Cambodja kwam schotkracht te kort. Ze maakte
de keuze om niet meer te tireren, maar alles te plaatsen.
Dat deden ze perfect.”
“Dus we moesten weer tegen Engeland, die al meteen
baalde. We winnen met 13-3. Door naar de laatste 16! Een
doel bereikt.”
Daar kwamen ze Congo weer tegen, waar ze in de voorrondes van verloren. Congo begon perfect en trok dat de hele
wedstrijd door. Nederland was kansloos. Met een verlies
van 13-5 verlaat Nederland het toernooi en eindigt op een
gedeeld 9e plaats.
“Op dat moment ben je niet tevreden en erg teleurgesteld.
Omdat je weet als je Congo onder druk krijgt, je de wedstrijd kunt kantelen. Later besef je dat je een prima resultaat hebt neergezet en niet hebt verloren van een slechte
ploeg. De wedstrijd erna speelt Congo namelijk tegen
België, waarbij België door het oog van de naald kruipt.”
De finale werd gespeeld door Madagaskar en Benin. Madagaskar wordt wereldkampioen.

Een huisartsenpraktijk in Antananarivo
Paleis van de Sport

De beleving
Er was veel publiek. Tijdens de halve finale en finale zat het
goed vol op de tribunes met plaats voor zo’n 5000 man.
Ook de president met zijn gevolg zat op de VIP-tribune. Er
werd veel gejoeld en gejuicht. Het is volkssport nummer 1.
De Malagassische spelers werden op handen gedragen in
het land. “Op straat werden wij veel aangesproken door
mensen die zelf petanque spelen.”
De trip naar het derdewereldland heeft Tom niet veranderd,
maar wel zijn ogen geopend. “Als je kinderen ziet spelen
naast vuilcontainers in de smog omringd door woningen
van pallets, realiseer je je dat we het heel erg goed in Nederland hebben.”
“Het was echt fantastisch. Ik had het nooit willen missen.
Het was een unieke ervaring. Als je daar op vakantie gaat
zie je niet wat wij hebben gezien. Ondanks de geringe
voorbereiding hebben we als écht en hecht team iets moois
kunnen neerzetten voor Nederland.” Edward is er trots op.

WK 2017
Wil je ook een WK meemaken?
Dit jaar is het WK in Gent (België). Van 13 tot en met 16
april wordt er gestreden om de wereldtitel. Lieke van der
Voort, Lynsey Bakens, Kees Koogje en Noel Kempeneers
gaan de Nederlandse eer verdedigen.

Petanque
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Het podium van de Coup du Monde

Ondergrond en tireren

TOERNOOIEN

Door: het bondsbureau

veteranen slepen als team
eerste EK-titel in de wacht
v.l.n.r. Henry Calvetti, Rajen Koebeer, Meep Poel, Bert van Dijk en Martin Bakker.

De complimenten zijn gericht aan de spelers: Bert van Dijk,
Henry Calvetti, Martin Bakker en Rajen Koebeer. Bert en Rajen
zijn beide lid van PU Badhoevedorp, Henry van Pétanque
Union Kennemerland en Martin van Le Biberon. De heren
hebben dit prachtige resultaat behaald onder leiding van
coach Meep Poel, lid van Boulamis. Het kampioenschap
werd van 18 tot en met 20 oktober 2016 gehouden in
Monaco.
De poulefase
Nederland startte het toernooi met een wedstrijd tegen San
Marino. De Nederlandse mannen speelden een sterke partij en
wonnen de wedstrijd met 13-2. De volgende wedstrijd werd
gespeeld tegen het thuisland, Monaco. Monaco liet zich niet
zo makkelijk verslaan als San Marino maar een nederlaag kon
niet worden voorkomen, 13-9 voor Nederland. Nederland ging
als poulewinnaar door naar de kwartfinale. Mogelijke tegenstanders zijn Duitsland, Finland, Rusland, Zweden, Luxemburg
en Estland. Monaco ging uiteindelijk ook naar de kwartfinales
door een 13-2 overwinning op San Marino.

De weg naar de finale
In de kwartfinale stuit Nederland op Estland. De overige
wedstrijden waren Duitsland-Zweden, Luxemburg-Monaco
en Rusland-Finland. Nederland speelde een sterke wedstrijd
maar de Esten boden goed tegenstand. Uiteindelijk trok
Nederland verdiend aan het langste eind, 13-10 winst! Een
plek in de halve finale is behaald, wie had dat vooraf verwacht? De overige halve finalisten zijn Duitsland, Rusland
en Luxemburg. Luxemburg stuit op Rusland en Nederland
loot Duitsland. Deze wedstrijd wist Nederland om te zetten
in een 13-3 winst. Op naar de Finale!
Naderhand werd Duitsland gediskwalificeerd doordat een
speler met een onreglementaire boule heeft gespeeld tot
grote onsteltenis van de coach en overige spelers.
De finale
Tegen wie zou Nederland spelen? Tegen de Luxemburgers
of toch de Russen? Luxemburg verslaat de Russen met 13-5
en willen vervolgens de mannen uit Nederland verslaan.
Maar Nederland, het hele toernooi al sterk spelend, laat dat
niet zomaar gebeuren. De teams komen op met het volkslied en de nationale vlag. Een mooi begin wat uiteindelijk
een ongelofelijke finale blijkt te worden. Nederland speelt
Luxemburg weg met een eindstand van 13-2! En dat betekent: EUROPEES KAMPIOEN! Het onmogelijke is werkelijk
geworden en Nederland pakt de eerste Europese titel in
teamverband. De mannen werden op Schiphol met felicitaties ontvangen door het bondsbestuur en bondsbureau. Bij
de NJBB Masters hebben Bert, Henry, Martin en Rajen de
officiële kampioenstruien van de CEP ontvangen.
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Hartelijk gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!
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Op 20 oktober 2016 is een stukje geschiedenis
geschreven. Het Nederlandse team wist namelijk
in Monaco de Europese titel te behalen tijdens
het EK Veteranen. Een uitzonderlijk resultaat
wat in de geschiedenis van de Nederlandse
petanquesport nog niet eerder door een team
is gelukt. In 2007 behaalde Karin Rudolfs al wel
als solospeler de EK-titel tijdens het EK Precisieschieten.

TECHNIEK EN TACTIEK

Door: Joop Pols

Illustratie van Mark Harfield

Boulegebruik

Petanque kent de eigenaardige regel dat de equipe die niet op punt ligt, moet spelen (zie art. 15
Internationaal spelreglement).
Op deze regel is de tactische berekening van onze sport gebaseerd. Immers, stel equipe A ligt op
punt en equipe B moet spelen en verbetert de spelsituatie niet, dan zullen ze nog eens moeten
spelen. Dit betekent uiteindelijk een nadeel van 2 boules voor equipe B. Equipe A heeft nu 2 boules
meer in handen - waar ze allerlei vervelende dingen mee kunnen doen.
Wat verstaan we eigenlijk onder boulegebruik?
Plaatsend betekent dit ‘gebruik’ dat je het beste punt van
de tegenstander verbetert en schietend betekent dit ‘gebruik’ dat je een boule (meestal hun beste punt) wegschiet
uit de spelsituatie.
Het gaat om boulegebruik in onze sport. De equipe die alle
zes de te spelen boules gebruikt in een mène, zal de ronde
winnen. Dat is duidelijk.
Topspelers hebben een beter boulegebruik dan recreanten.
Zij gebruiken gemiddeld 4 tot 5 boules per mène terwijl
recreanten
er twee of drie gebruiken. Wie beter wil gaan spelen zal het
gemiddelde boulegebruik dus moeten opkrikken.

Nog een advies
Een ander advies is eens stil te staan bij wat je nou precies
doet en denkt voor je een boule speelt! Heb je eigenlijk wel
een idee wat je met je volgende boule wilt bereiken? Is er
een doel? Of…gooi je gewoon richting but.
In feite is boulen niets anders dan het oplossen van nieuwe
problemen. Wanneer jij weer moet spelen, hebben de tegenstanders een probleem voor je achter gelaten. Hoe ga je dit
probleem op lossen?
Bekijk de spelsituatie en bedenk vanuit de cirkel hoe je het
probleem zo eenvoudig mogelijk kunt oplossen: Schieten of
plaatsen.

“Waanzin is altijd hetzelfde blijven doen
en toch een ander resultaat verwachten.”
Hoe doe je dat: je boulegebruik vergroten?
Door te trainen! Met trainen bedoel ik niet de bekende
drie partijtjes op de dinsdagavond. Die wil je immers altijd
winnen. Doordat je wilt winnen maak je altijd gebruik van
de technieken die je ‘beheerst’ en kom je zelden toe aan het
uitproberen van nieuwe.
Daarom is oefenen op nieuwe technieken echt noodzakelijk.

Petanque
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De banen de baas
In onze sport is de ‘omgeving’ een belangrijke factor. Met
omgeving bedoel ik de banen – het terrein waar je op
speelt. Die terreinen zijn bij iedere club anders. Om al die
terreinen de baas te kunnen, heb je een groot aanpassings
vermogen nodig. Wanneer je veel verschillende technieken
beheerst, kun je je ook heel snel aanpassen!

- Albert Einstein

Twijfel nooit met het nemen van een beslissing en ga er
helemaal achter staan: Dit is het doel dat je wilt bereiken.
Wanneer je in de cirkel bent, visualiseer je de worp. Je ziet
in gedachten waar de boule neerkomt en verder rolt naar
de plek die je had bedacht of je ziet de balbaan van je schot
naar zijn doel.
Speel daarna je boule zonder erbij na te denken en bekijk
het resultaat. Verwerk je emoties direct. Het maakt niet uit
hoe je emotie is: positief of negatief. Verwerk en vergeet!
Voor je een volgende boule gooit, mag je niet meer aan
je vorige worp denken en begin je de deze hele ‘petanque
cyclus’ opnieuw.

Door: het bondsbureau

petanquekoppels

Samen spelen vinden ze beide leuk maar vooral als het
goed gaat. Als het wat minder gaat wordt Elior nog wel
eens boos op zichzelf wat Yannieke niet nodig vindt. Maar
met elkaar spelen is gezellig. Met Elior als tireur en Yannieke
als pointeur is het een goede combinatie.

Een rubriek over koppels in de breedste zin van
het woord. Waarbij beiden er vaak samen op uit
trekken om petanquetoernooien te spelen.
Dat kan man/vrouw zijn, broer/zus, opa/kleinzoon, moeder/zoon, etc.
Het vijfde koppel van onze vaste rubriek is een
heus ‘petanquekoppel’. Vriend en vriendin, Elior
van Klaveren an Yannieke Baks. Yannieke is lid
van Jeu de Bommel en Elior sinds één jaar bij
Amicale Boule d’Argent (ABA).

Toekomstdroom
Yannieke heeft als droom voor de toekomst om een WK
Dames te spelen. Elior heeft verschillende doelen en op
korte termijn de titel te verdedigen in Israël tijdens de Eilat
Games. Vorig jaar heeft hij daar samen met Tim Gijsbertsen
de titel gewonnen. Ongeveer 160 teams doen mee aan het
internationale toernooi. Met onder andere spelers uit Polen
en Engeland. “Deelnemen namens Nederland aan een WK
is ook een leuk doel, maar een titel voor Nederland pakken
lijkt mij nog mooier.”

Hoe werd het een petanque-koppel?
Yannieke en Elior hebben elkaar door het boulen ontmoet.
De eerste ontmoeting vond plaats op een Nationaal kampioenschap. Elior was op het NK actief als junior en Yannieke
als aspirant. Toen Yannieke bij de junioren kwam leerde ze
elkaar pas echt kennen.

Hoogtepunten
De trainingen, het EK Junioren, het EK Beloften en het
winnen van het NK Doubletten zijn leuke petanque herinneringen van Yannieke. De jeugdolympiade in Turkije staat
Yannieke nog het beste bij. Het was niet alleen leuk om
daar te spelen maar ook alles eromheen. “Alles werd zoals
op de Olympische Spelen georganiseerd, met een vuur en
meer. Een fantastische ervaring!”

Waarom petanque?
Beide spelers zijn dankzij hun ouders in aanraking met de
sport gekomen. Yannieke is begonnen op een camping in
Frankrijk. Toen een club in haar dorp werd opgericht, JB
Altena, werden haar ouders daarvan lid. Zo kwam Yannieke
op haar 11de in aanraking met petanque in Nederland.
Yannieke is nu actief bij Jeu de Bommel, gezien het niveau
van de vereniging en de reisafstand.

Elior heeft ook al verscheidene hoogtepunten meegemaakt in zijn petanquecarrière. In 2014 het winnen van
de hoofdklasse in de Nationale Competitie, hetzelfde jaar
een tweede plek op het NK Tripletten. “Wellicht kan je de
tweede plek ook een minpunt noemen omdat ik niet heb
gewonnen.” Daarnaast natuurlijk het toernooi in Israël, het
winnen van het NK Doubletten samen met Yannieke, het WK
in Thailand en in 2016 het EK in Spanje.

Bij Elior zit het boulen in de familie, opa en oma waren er al
mee begonnen. “Ik kwam op mijn 5de/6de in aanraking met
de sport, het had destijds minder prioriteit vanwege voetbal
en later buiten ‘hangen’ met vrienden. Nadat ik stopte met
voetbal had ik vrije tijd over, die ik nuttiger wilde besteden.”
Bij een wedstrijd van zijn opa en oma is Elior door zijn moeder gevraagd het eens te proberen wat leidde tot lidmaatschap bij De Goede Worp in Den Haag.
Elior is vorig jaar met een aantal jongere spelers overgestapt naar ABA. Elior staat met zijn team in de derde divisie
van de NPC op (een ruime) eerste plaats. Typisch aan ABA
zijn volgens Elior de leuke mensen. 80% van de leden zijn
oud Hagenezen en Rijswijkers.
Beide combineren het boulen ook nog met een studie. Elior
volgt de studie commerciële economie en Yannieke een
communicatieopleiding. Beide zien petanque als een stuk
ontspanning naast de studie.

Waar ze het beide over eens zijn: “je moet in jezelf investeren, betere spelers opzoeken en open staan voor kritiek.”

Samen petanque
Yannieke en Elior hebben vanuit de nationale selectie samen
gespeeld maar ook op een groot aantal toernooien. In 2015
hebben ze het NK Doubletten voor de jeugd gewonnen.
Elior van klaveren en Yannieke Baks op het NK Doubletten Jeugd 2015.
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RUBRIEK

De leden van de districtsteams op de kick-off meeting.

Presentatie Twan Beckers (directeur bondsbureau) tijdens kick-off meeting.

ORGANISATORISCH NIEUWS

districtsteams
enthousiast
van start
Vanaf 01 januari 2017 kent de NJBB 8 districtsteams. Op 21 januari heeft een kick-off meeting
plaatsgevonden in Kamerik waarbij de leden
van de verschillende districtsteams kennis met
elkaar hebben kunnen maken.
Het districtsteam is een verlengstuk van de landelijke
bondsorganisatie en verantwoordelijk voor de uitvoering
van taken op regionaal niveau. Op hoofdlijnen betekent
dit dat de districtsteams verantwoordelijk zijn voor het
faciliteren van regionaal sportaanbod (districtscompetities
en districtstoernooien), het signaleren van hulpvragen bij
verenigingen, het promoten van de sport petanque, het
beheren van de districtspagina en social media kanalen en
ondersteunen bij de organisatie van ledenraadplegingen.
Op de pagina hiernaast ziet u de samenstelling van de
districtsteams en hoe u ze kunt bereiken.
Petanque in uw regio op de kaart zetten?
Hiernaast is te zien welke functies nog vacant zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
bondsbureau: 030 - 75 13 800 of info@njbb.nl.
Petanque
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Ad Molenschot (links) en Fred Oors, beide districtsteam Zuidwest,
aan het teambuilden.

Districtsteam Noord			
Web: www.njbb.nl/noord
Districtscoördinator
Vacant
E-mail: noord@njbb.nl
Coördinator wedstrijdzaken
Sake Dijkstra
Sportpromotor
Vacant
Verenigingsondersteuner
Gerda van Linde
Webredacteur
Evert Onink

Door: het bondsbureau
wedstrijd-noord@njbb.nl
vo-noord@njbb.nl
redactie-noord@njbb.nl

Op het gebied van wedstrijdzaken wordt het districtsteam ondersteund door Jan Vrielink.

Districtsteam Noordwest
Web: www.njbb.nl/noordwest
Districtscoördinator
E-mail: noordwest@njbb.nl
Coördinator wedstrijdzaken
Sportpromotor
Verenigingsondersteuner
Webredacteur

Kees Besseling
Ben van Assema
Antoine van ‘t Veer
Ruud Magré
Willem van Kleef

Districtsteam West			
Web: www.njbb.nl/west
Districtscoördinator
Niek Tholen
E-mail: west@njbb.nl
Coördinator wedstrijdzaken
Andries Wijand
Sportpromotor
Cees Hoogendoorn
Verenigingsondersteuner
Vacant
Webredacteur
Vacant

noordwest@njbb.nl
wedstrijd-noordwest@njbb.nl
promotie-noordwest@njbb.nl
vo-noordwest@njbb.nl
redactie-noordwest@njbb.nl
west@njbb.nl
wedstrijd-west@njbb.nl
promotie-west@njbb.nl

Op het gebied van wedstrijdzaken wordt het districtsteam ondersteund door Louis ter Horst, Trix Hummelink en Robert Loesberg.

Districtsteam Midden
Web: www.njbb.nl/midden
E-mail: midden@njbb.nl

Districtscoördinator
Coördinator wedstrijdzaken
Sportpromotor
Verenigingsondersteuner
Webredacteur

Guillaume Spiering
Angelique Wilderbeek
Vacant
Lex van Rootselaar
Jac Verheul

midden@njbb.nl
wedstrijd-midden@njbb.nl
vo-midden@njbb.nl
redactie-midden@njbb.nl

Op het gebied van wedstrijdzaken wordt het districtsteam ondersteund door Sino van der Heide.

Districtsteam Oost
Web: www.njbb.nl/oost
E-mail: oost@njbb.nl

		
Districtscoördinator
Meep Poel
oost@njbb.nl
Coördinator wedstrijdzaken
Ben Kort
wedstrijd-oost@njbb.nl
Sportpromotor
Vacant
Verenigingsondersteuner
Vacant
Webredacteur
Evert Koorman
redactie-oost@njbb.nl

Districtsteam Zuidwest
Web: www.njbb.nl/zuidwest
Districtscoördinator
E-mail: zuidwest@njbb.nl
Coördinator wedstrijdzaken
Sportpromotor
Verenigingsondersteuner
Webredacteur

Vacant
Fred Oors
Vacant
Anneke Boksman
Ad Molenschot

wedstrijd-zuidwest@njbb.nl
vo-zuidwest@njbb.nl
redactie-zuidwest@njbb.nl

Op het gebied van wedstrijdzaken wordt het districtsteam ondersteund door Arjan van Noppen.

Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Hans Nillissen

Districtsteam Zuid		
Web: www.njbb.nl/zuid
Districtscoördinator
E-mail: zuid@njbb.nl
Coördinator wedstrijdzaken
Sportpromotor
Verenigingsondersteuner
Webredacteur

Ard van Oosterhout
Rina van Vroenhoven
Vacant
Luc Daems
Tom van der Werf

redactie-zuidoost@njbb.nl
zuid@njbb.nl
wedstrijd-zuid@njbb.nl
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vo-zuid@njbb.nl
redactie-zuid@njbb.nl
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Districtsteam Zuidoost
Web: www.njbb.nl/zuidoost
Districtscoördinator
E-mail: zuidoost@njbb.nl
Coördinator wedstrijdzaken
Sportpromotor
Verenigingsondersteuner
Webredacteur

ORGANISATORISCH NIEUWS

Graphic besluitvormingscyclus NJBB

Hoe worden besluiten
genomen binnen de NJBB?
Per 1 januari 2017 is de besluitvormingscyclus van de NJBB veranderd. Het doel is om verenigingen
actief te betrekken in het gehele besluitvormingsproces. Zodat wensen en behoeften op een goede
manier vertaald kunnen worden naar jaarplannen en het meerjarenbeleidsplan voor de vergadering
van de bondsraad in het najaar.

Petanque
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Via de ledenraadplegingen hebben verenigingen structureel
de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren
over betreffende onderwerpen. De ledenraadplegingen
worden eenmaal per jaar per district georganiseerd in de
periode maart t/m mei. De input uit de ledenraadplegingen
wordt verwerkt door het bondsbureau en bondsbestuur en
meegenomen in het jaarplan, meerjarenbeleidsplan of aparte
beleidsvoorstellen. Tijdens het strategisch beraad toetsen de

bondsraadsleden en districtscoördinatoren of de input uit
de ledenraadplegingen op een goede manier verwerkt is in
de benodigde stukken. Uit het strategisch beraad kunnen
nog aanpassingen naar voren komen, die die in de definitieve stukken voor de bondsraad worden meegenomen.
De bondsraad stemt uiteindelijk of de voorstellen worden
aangenomen of verworpen.

Verkiezing
Bondsraad

Door: het bondsbureau

De bondsraad is het hoogste besluitvormingsorgaan en is onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB (zie graphic pg. 16) .
De bondsraad stelt het beleid vast, bewaakt de
koers en toetst de uitvoering van het beleid.
Op zaterdag 20 mei 2017 wordt een nieuwe bondsraad
geïnstalleerd met 21 bondsraadsleden. Voordat het zover is,
kan het bestuur van elke vereniging maximaal drie stemmen
uitbrengen op één of meerdere kandidaten. De onderstaande
22 personen hebben zich kandidaat gesteld.
Près le But
n Boel Plezier
Vledderboules

District Oost
Andre de Kort
Ferdinand Wiese

DBC Karro Deux
t Zwijntje

District Zuidoost
Cor van Vloten
Ad Wagenaars
Willy van Kilsdonk

Plop
JBC ‘t Dupke
Littie of Littienie

District Zuid
Hans Kusters
Arthur Meertens

JBC Ummer d’r Bie
Mosa Petanca

District Zuidwest
Paul Paardekooper

Va Tout

District West
Frank Versluis
Gerard Mellegers
Rob van der Zwet
Jacques Claessen

MIDI
PV Gouda
Les Boules Fleuries
Allez Tirer Maassluis

District Noordwest
Christian Bos
Henny van Schaik
Paul Frie

PUK Haarlem
Ca Roule
De Stetters

District Midden
Jac Verheul
Fred van Riet
Harry Saaltink
Peter van Wermeskerken

CdP Les Cailloux
De Hakhorst
De Hakhorst
De Nijeboulers

Op de website van www.webelect.nl zijn de profielen van
nevenstaande kandidaten te raadplegen. Op de homepage van www.webelect.nl wordt om een organisatiecode
gevraagd. Vul hier 9332 in om de kandidaatprofielen te
bekijken. Het secretariaat van de vereniging ontvangt op
maandag 13 februari voor 09:00 uur een e-mail van webelect
met de stemprocedure. Mocht het secretariaat van de vereniging geen e-mail ontvangen, neem dan contact op met
het bondsbureau.
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District Noord
Arend Nijborg
Riemer Haagsma
Henk Zijlstra
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Henk,
bedankt!
Tijdens de bondsraadsvergadering van 26 november heeft Henk van Rekum afscheid genomen
van het Bondsbestuur.
13 vragen aan de voormalige bestuurder.
1.

Wanneer ben je als bondsbestuurder begonnen?
In mei 2009. Ik was sinds 1999 voorzitter
van afdeling 09 en zou in het najaar van
2009 met functioneel leeftijdsontslag gaan
na 36 jaar als opleider en projectmedewerker bij de brandweer van de luchthaven
Schiphol. Bij een bijeenkomst in februari 2009
tussen bondsbestuur en afdelingsvoorzitters
kreeg het bondsbestuur lucht van mijn op handen
zijnde pensionering. Daar Meep Poel het bestuur ging
verlaten kwam er dus een vacature en aan het eind van
de bijeenkomst werd ik door bestuurslid Guillaume Spiering gepolst over toetreding tot het bondsbestuur. Op zich
een verrassing, maar ik had er wel al eens over nagedacht
in relatie tot de pensionering en de daaraan verbonden vrije
tijd.
Na enkele gesprekken met het bestuur hakten we beide de
knoop door en heb ik het bestuurslidmaatschap nog vijf
maanden gecombineerd met mijn werk.

2.
Wat trok je destijds aan om plaats te nemen
		
in het bestuur?
Ik had tien jaar met veel plezier in het afdelingsbestuur
gefunctioneerd en enkele leuke resultaten kunnen bereiken.
Omdat ik meer vrije tijd kreeg leek het een logische stap
vooruit. Dit kwam ook omdat ik de wedstrijdorganisatie en
de opleidingen altijd al leuk vond.

Petanque
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3.
Waaruit bestonden je werkzaamheden?
Bij het toetreden tot het bondsbestuur kreeg ik de portefeuilles opleidingen en wedstrijdzaken. Dit waren de portefeuilles van Meep Poel.
In 2010 kwam daar de portefeuille topsport bij. De reden
was dat de toenmalige bondsvoorzitter Elly de Jonge de
portefeuille had, maar doordat haar echtgenoot de topsportstructuur voor de mannen ging reorganiseren wilde zij
de portefeuille om belangenverstrengeling te voorkomen
niet meer behartigen. Ik had intussen kennis gemaakt met
het fenomeen topsport (ik was voor mijn bestuurslidmaat-

Door: het bondsbureau

8.

schap een vaste bezoeker bij WK’s en EK’s in Europa), dus
de stap was gauw gemaakt. Te meer daar de portefeuille
opleidingen over ging naar het nieuw toegetreden bestuurslid Frans Krol.
Toen de redactie van petanQue ‘en masse’ opstapte, vanwege een conflict over een artikel waren mijn woorden: “Het
gaat niet gebeuren dat petanQue niet uitkomt!” Als je zo iets
zegt dan hang je natuurlijk. Dus kreeg ik ook het bondsblad
erbij. Nu had ik wel wat ervaring. Ik had op dat moment
ruim dertig jaar ervaring met clubbladen maken voor mijn
honkbalvereniging en daarna voor mijn boulevereniging en
voor deze laatste doe ik dat nog steeds.

Met welk gevoel kijk je terug op je tijd als
bondsbestuurder?
Met heel veel plezier. Ik heb er geen moment spijt van dat ik
het gedaan heb.

4.

10. Andere hoogtepunten?

5.
Wat vond je minder leuk om te doen?
Mijn bemoeienissen met de Commissie Opleidingen. Soms
wil je zaken sneller voor elkaar krijgen dan binnen een
bondsstructuur mogelijk is.
6.

Hoeveel tijd nam het ongeveer in beslag?
Eerlijk gezegd weet ik dat eigenlijk niet. Je zou dat aan mijn
vrouw moeten vragen.
Als je iets met plezier doet, dan vliegt de tijd voorbij en lijkt
het of het niet veel tijd in beslag nam. Maar ik was toch wel
een tot twee dagen per week met de NJBB bezig. Dat was
vast niet altijd nodig, maar het zette een andere hobby wel
op de achtergrond. Ik zou na mijn pensionering weer een
modelspoorweg opbouwen. Dat gaat nu echt gebeuren.

7.

Waarom stop je ermee?
De ervaring heeft mij geleerd dat je dingen niet te lang achter elkaar moet doen. Tijdens mijn loopbaan op Schiphol heb
ik ervaren dat het iets anders doen gedurende een periode,
de accu voor het ‘oude’ werk weer oplaadt.
Ik had me voorgenomen twee zittingsperioden in het
bestuur te dienen. Echter daar na twee zittingsperioden de
NPC en NK’s nog niet klaar waren had ik besloten aan te
blijven tot de NPC in het hele land ingevoerd zou zijn.
Ik blijf nog een klein taakje uitvoeren. De topsport heeft
mijn hart gestolen en de trainers, die belangeloos veel tijd
besteden aan de selecties wil ik graag ondersteunen met
het vergaderwerk.

Waar ben je trots op wat je hebt bereikt tijdens
de afgelopen 7 jaar?
Dat zijn een paar dingen. Allereerst dat ik een bijdrage heb
mogen leveren aan de ontwikkeling van onze sport. De ontwikkeling van de NJBB Masters, NK’s nieuwe stijl en de NPC.
Ik ben toch ook wel een beetje trots dat ik het bondsblad
petanQue in leven heb mogen houden.
Het onderdeel mogen zijn van de teams die deelnamen
aan WK’s en EK’s. Het bezoeken van andere landen met
de mannen, vrouwen en jeugd. Vele zullen denken dat dat
snoepreisjes zijn. Tijdens de kampioenschappen is dat zeker
niet zo. Je bent onderdeel van het team, dus ook vroeg op,
hard werken, maar ook de frustratie als het mislukt of bij
stomme fouten door de organisatie. Maar achteraf kijk je
terug op iets wat je dan als weer een positieve ervaring
beleefd.
Er zijn nog drie hoogtepunten die ik wil noemen. Het EK
beloften en de finale Eurocup in Nieuwegein en de overwinning in de Coupe des Nations door de vrouwen tijdens
het EK 2016 in Bratislava. Een hoogtepunt waar ik graag
bij geweest was, was natuurlijk de Europese titel van onze
veteranen.

11. Wat heb je ervan geleerd?
Ik heb geleerd dat je veel geduld moet hebben in de petanquewereld. Ik heb geleerd dat we beter en opener georganiseerd zijn dan de FIPJP. En ik heb geleerd ergens voor te blijven gaan ondanks de (on)nodige kritiek. De aanhouder wint
vooral door openheid en rust. Met name openheid, luisteren
en een duidelijke uitleg zijn belangrijk. De huidige voorzitter
van de NJBB beheerst dat als geen ander. Van hem heb ik,
denk ik, het meeste geleerd.
12.

Waarom zou je het anderen adviseren?
Of juist niet?
Het bestuurslidmaatschap is een verrijking van je leven en
goed voor je ontwikkeling.

13. Wil je nog iets kwijt?
Wat ik erg leuk vind is het volgende.
Bij de eerste introductie van plannen voor een verenigingscompetitie was petanque Nederland in de breedte niet
echt enthousiast te krijgen. Als dan uiteindelijk 300 teams
inschrijven groei je toch een beetje. Kort geleden sprak
ik tijdens een ontmoeting in de NPC de voorzitter van de
tegenstander, die bij de eerste voorlichting aankondigde
dat zijn vereniging nooit aan een dergelijke competitie zal
deelnemen en nu met twee teams deelneemt en de voorzitter het een geweldige competitie vindt. Zo zie je dat een
mening best kan veranderen.
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Wat vond je leuk om te doen?
Ik heb het samenstellen van petanQue erg leuk gevonden
en ook veel geleerd van de opmaker en de drukker. Eigenlijk
vond ik het jammer dat er op een gegeven moment een
nieuwe redacteur werd gevonden, maar dat was beter, want
als bestuurslid moet je eigenlijk geen redacteur van het
bondsblad zijn.
Het wedstrijdgebeuren vond ik ook erg leuk en ben er best
een beetje trots op dat ik mee heb mogen werken aan de
NJBB Masters, NK’s nieuwe stijl en vooral de Nationale
Petanque Competitie. Aan deze laatste neem ik ook met
veel plezier deel.

9.

ORGANISATORISCH NIEUWS

www.NJBB.nl
vernieuwd!
Op www.njbb.nl vindt u informatie met betrekking tot de organisatie van de Nederlandse Jeu de
Boules Bond. Dat is bijvoorbeeld ondersteunende
informatie voor verenigingen, informatie voor
vrijwiligers en informatie over de opleidingen.
De website is vanaf heden ook te gebruiken via
smartphones en tablets.
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Bij het ter perse gaan van dit blad wordt er nog gewerkt om
het VO-portaal voor bestuursleden van verenigingen in te
richten. De bestanden die in het verleden onder de Sportservicedesk stonden zijn hier dan terug te vinden. De secretaris
ontvangt hierover een bericht per e-mail.

Voorbeeld screenshot districtswebsite District Noord

Districtswebsites
De websites van de districten zijn gekoppeld aan de website
van de NJBB. De districtswebsites zijn te bereiken via:
www.njbb.nl/<<naam district>>.
Bijvoorbeeld: www.njbb.nl/noord. Op pagina 15 kunt u hier
meer over lezen.
Alle sportgerelateerde zaken, zoals de toernooikalender,
blijft u vinden op ons sportplatform NLpetanque:
www.nlpetanque.nl.

Door: het bondsbureau

De NJBB academie draait
op volle toeren
Na een lange periode van ontwikkeling en voorbereiding draait de NJBB Academie inmiddels op
volle toeren. In de Academie zijn alle opleidingen
van de NJBB ondergebracht.

om uw kennis en ervaring als functionaris te delen? Of kent
u iemand in de vereniging die de rol van opleider goed zou
kunnen vervullen? We horen het graag! Immers, hoe meer
opleiders, hoe meer opleidingen we kunnen organiseren en
hoe eerder de vraag naar functionarissen vervuld is.

Regionaal scheidsrechter
Omdat de vraag naar scheidsrechters bij verenigingen groot
is, heeft de opleiding tot Regionaal Scheidsrechter (RSR) de
meeste prioriteit. De opleiding wordt inmiddels op verschillende plekken in het land gegeven. Na de pilot in Emmen
en de 1e reguliere opleiding in Zeist, loopt er op dit moment
een opleiding bij Grave Superieur en starten in februari en
maart opleidingen in respectievelijk Gouda en Sint Oedenrode.
Inmiddels zijn we 14 scheidsrechters rijker die op verenigingsniveau, en wanneer gewenst, in de regio aan de slag kunnen
als scheidsrechter. Daarnaast zijn er +/- 28 cursisten die
de opleiding nu volgen of binnenkort van start gaan. Een
mooi resultaat! Natuurlijk zijn er in het verleden ook al veel
scheidsrechters opgeleid. Omdat er de laatste jaren geen
terugkomdagen zijn georganiseerd, wordt er een inhaalslag
gemaakt. Ruim 90 scheidsrechters hebben in de afgelopen
periode deelgenomen aan de intakedag voor de bijscholing
van SR-2 naar RSR. Een deel van deze scheidsrechters gaan
een verkort traject tot RSR doorlopen. Een ander deel zal
meer bijscholing nodig hebben om het diploma van RSR te
ontvangen. Er is nog veel werk te verzetten, maar stap voor
stap boeken we vooruitgang.

Regionaal Wedstrijdleider
Naast deze opleiding wordt er hard gewerkt aan de opleiding tot Regionaal Wedstrijdleider (RWL). Medio januari is
de pilot opleiding afgerond. Tijdens de pilot wordt de opleiding voor het eerst uitgevoerd en worden de cursisten regelmatig om feedback gevraagd. De feedback van de cursisten
heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Inmiddels is
de pilot afgerond en zijn alle vijf cursisten geslaagd. Komende
periode worden alle ervaringen rondom de pilot verwerkt
tot de definitieve opleiding.

Heeft u of uw vereniging interesse in een deelname aan een
opleiding? Kijk dan voor meer informatie op de website van
de NJBB: www.njbb.nl.

Foto: Bas Niemans, www.photosarebullets.org
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De vraag naar scheidsrechters is echter nog steeds groot.
De vrijwillige opleiders werken hard om, samen met het
bondsbureau, zoveel mogelijk opleidingen te organiseren.
De capaciteit van opleiders is echter beperkt. Lijkt het u leuk

Basis Instructeur Petanque
Tot slot aandacht voor de opleiding tot Basis Instructeur
Petanque. Een volledig nieuwe functie binnen de geledingen van de NJBB. De ‘BIP’, zoals we deze functie afgekort
noemen, is actief op de vereniging om nieuwe boulers een
goede start te geven en hen de basisbeginselen van de sport
bij te brengen. Denk hierbij zowel aan werptechnieken als
tactische, of strategische, tips en trucs. Ook zorgt de BIP er
voor dat nieuwe boulers kennis maken met de vereniging.
Kortom, de BIP zorgt voor een goede start! Medio februari
start de pilot opleiding in Tilburg. We kijken uit naar de
ervaringen en feedback van de cursisten.

VERENIGINGEN

Door: het bondsbureau

Van JBV naar PV,
hoe werkt dat?
Jeu de Boules Vereniging Gouda (JBV Gouda)
heeft het afgelopen jaar haar naam gewijzigd in
Petanque Vereniging Gouda (PV Gouda).
Aanleiding hiervoor is het onderscheid dat de
NJBB in 2014 heeft aangebracht in de positionering van jeu de boules en petanque.
Uit de analyse blijkt dat beoefenaars van verenigingen de
sport ‘petanque’ noemen en dat beoefenaars die niet zijn
aangesloten bij een NJBB-vereniging de sport veelal definiëren
als ‘jeu de boules’. Het bureau Basiscommunicatie heeft
geadviseerd om de naam jeu de boules te handhaven maar
wel een duidelijk onderscheid te maken in de communicatieuitingen per doelgroep. Het grootste gedeelte van de fanbase
kent de sport immers als jeu de boules. Het is vervolgens
aan de verenigingen om deze beoefenaars uit te leggen dat
in Nederland de sport petanque wordt beoefend. Het bestuur van PV Gouda heeft er voor gekozen om op basis van
de communicatiestrategie haar verenigingsnaam te wijzigen
van JBV Gouda naar PV Gouda.
Het aanpassen van de verenigingsnaam heeft wel enkele
consequenties.
Daarnaast is dit een traject dat het bestuur van een vereniging zorgvuldig dient voor te bereiden voor de algemene
ledenvergadering. Mocht u vragen hebben over preciese
beweegredenen, analyse en communicatie hierover naar de
leden die het bestuur van de vereniging ter voorbereiding
op de ALV heeft uitgevoerd, kunt u contact opnemen met
Thom Dessing (voorzitter van PV Gouda).

Goudse Post van
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De belangrijkste consequenties op een rijtje:
• Mogelijke aanpassing van het logo als de naam van de
vereniging in het logo is verwerkt.
• Het vervangen van het logo op clubkleding. Indien de
clubkleding hetzelfde blijft, is het toegestaan om met een
logo waarin alleen de naam gewijzigd is te spelen. Op
deze manier kan de vereniging gefaseerd de oude clubkleding vervangen.
• Aanpassen van statuten (notariskosten). Dit kan een vereniging combineren met mogelijke andere aanpassingen
in de statuten.
• Aanpassen huishoudelijk reglement (geen kosten).
• Wijzigingen verenigingsnaam bij kamer van koophandel
(geen kosten).
• Lay-out eerstvolgende clubblad aanpassen (geen kosten).
• Officiële verenigingsdocumenten zoals bijvoorbeeld een
papieren informatieboekje. Voor het wijzigen van papieren
documenten, dient de vereniging een bedrag te reserveren
(+/- € 200,00).
• Bedrukte promotiematerialen; Deze materialen (zoals
banners, parasols etc) dienen opnieuw bedrukt te worden
(+/- € 400,00).
• Nieuwe domeinnaam website (+/- € 20,00 per jaar). De
oude website kan ‘geredirect’ worden naar het nieuwe
domein om te voorkomen dat je in de eerste periode
potentiele bezoekers mist. In dit geval worden er twee
domeinnamen tijdelijk behouden.
• Reclame-uitingen op buitenkant kantine of boulodrome
vervangen. Dit is naar alle waarschijnlijkheid de hoogste
kostenpost (+/- € 500,00).
De kosten kunnen per vereniging verschillen.

Door: het bondsbureau

Het antwoord op
al uw juridische
vragen
Sportverenigingen hebben regelmatig te maken
met juridische vragen. Verenigingen die lid zijn
van de NJBB kunnen kosteloos en onbeperkt
gebruikmaken van DAS Juridische Adviesdesk
voor de Sport.
Wanneer schakelt u de Adviesdesk in?

U kunt telefonisch of per e-mail uw juridische vragen
stellen aan de specialisten van DAS. U hebt bijvoorbeeld
een vraag over een besluit van de gemeente? U wilt een
trainer in dienst nemen en hebt vragen over de arbeidsovereenkomst? U hebt een geschil met de beheerder van uw
sportaccommodatie? Een sponsor komt zijn verplichtingen
niet na? Zowel preventief als bij een geschil kunt u contact
opnemen met de adviesdesk.

Wat biedt de Adviesdesk u?

De gratis dienstverlening bestaat uit eerstelijns juridisch
advies. Dat betekent dat al uw juridische vragen mondeling of per e-mail worden beantwoord. Kan de advisering
redelijkerwijs niet meer telefonisch of per e-mail worden
gedaan?, Dan helpen we u graag verder voor een vaste
prijs (‘fixed fee’). U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het
bestuderen of opstellen van stukken.

U weet waar u aan toe bent!

Met de vooraf afgesproken vaste prijzen weet u precies
waar u aan toe bent en wordt u achteraf niet geconfronteerd met onverwachte kosten. Soms is het vooraf bepalen
van een vaste prijs niet mogelijk. In dat geval helpen de
juristen van DAS u graag verder tegen een gereduceerd
uurtarief.
Hoe kunt u de Adviesdesk bereiken?
Website: www.das.nl/sport
Telefoon: +31 (0) 20 651 7666
E-mail: sportdesk@das.nl
De DAS Juridische Adviesdesk voor de Sport is bereikbaar
op werkdagen van 8:30 tot 21:00 uur.

Petanque
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VERENIGINGEN

Vereniging aan het woord
Wij, van Club Jeu de Boules Middelburg (CJBM), stellen ons graag voor aan u voor.
Wij zijn een vereniging die volop leeft maar momenteel wat betreft het aantal
leden, na een aantal jaren van stevige groei, pas op de plaats maakt. Prioriteit
voor ons bestuur op de korte termijn is het realiseren van een nieuw clubhuis.
Het huidige clubhuis voldoet niet meer aan de eisen van
de tijd en is te klein voor ons leden bestand van rond de
175 leden. Het clubhuis is de voornaamste reden waarom
groei in leden even niet plaatsvond. Vooral in de wintertijd
als het clubhuis vol stroomt is er, naast ruimtegebrek, een
te hoog geluidsniveau door het te lage plafond wat vooral
door oudere leden als storend wordt ervaren. Zoals het er
nu uitziet zal dit probleem met een nieuw clubgebouw vóór
de volgende winter opgelost zijn. Dat betekent wel dat de
mouwen moeten worden opgestroopt om de bouw (vooral
de afwerking) op tijd gereed te krijgen.
De vereniging ontstond in 1976 en heeft in de eerste jaren
door het ontbreken van een eigen speelterrein op verschillende locaties op het eiland Walcheren domicilie gehad.
In de negentiger jaren van de vorige eeuw vond ook de
gemeente Middelburg het rondzwerven genoeg en zorgde
voor een eigen jeu de boule-terrein. Op een locatie aan de
rand van een park ontstonden 32 buitenbanen en werd een
‘noodgebouw’ als clubhuis neergezet. In 2005 waren de
plannen en de financiering rond voor de bouw van een flinke boules hal met 19 banen. Ontplooiing van de vereniging
kon hierdoor een vervolg krijgen.
Recreatieve vs. wedstrijdspelers
Het merendeel van onze leden is recreatief bezig met de
Jeu de Boulessport en hebben een respectabele leeftijd. Een
gemiddelde van 60 jaar mag wel gesteld worden. Een groot
Boulebanen buiten bij CJBM
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aantal speelt echter nog wel mee in de clubcompetitie op
de maandag- en dinsdagavond en op de clubtoernooien. De
woensdagmiddag is de aangewezen boulesmiddag waar het
samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee heel
belangrijk is. CJBM heeft jaren met een redelijk aantal wedstrijdspelers meegespeeld in diverse nationale en afdelingscompetities. Vooral door reorganisaties van deze competities
spelen vooral de afstanden een grote probleemrol. Steeds
meer wedstrijdspelers konden het niet meer opbrengen door
de reisafstanden zich in te schrijven voor deze competities.
Hierdoor is het accent van onze vereniging steeds meer
komen te liggen bij het recreatieve gebeuren. Hopelijk gaat
de nieuwe NPC weer wat meer interesse bij wedstrijdspelers
opleveren. Ook het opzetten van een jeugdafdeling drie jaar
geleden moet daaraan meehelpen.
Hoe besturen we de vereniging?
De organisatie van onze vereniging bestaat uit diverse commissies. Iedere commissie is redelijk autonoom en heeft een
omschreven werkgebied. Zo zijn er commissies voor het organiseren van wedstrijden en toernooien, clubhuisbeheer, onderhoud terrein en gebouwen, jeugdzaken, redactie clubblad
‘Boelpraot’ (verschijnt zeven keer per jaar), webredactie,
ledenadministratie en rommelmarkt. Het bestuur, bestaande
uit vijf leden, bepaalt het verenigingsbeleid en elk bestuurslid daarvan is aanspreekpunt én nauw betrokken bij één of
meerdere overige commissies, die niet in het bestuur zitten.
Met deze organisatie blijft de aandacht van het bestuur

Door: Piet Rottier, Redactie CJBM
de naam ‘Strandtoernooi de Strandjutters’ het jaarlijkse
strandtoernooi organiseert samen met ‘Strandpaviljoen De
Branding’. Dit vindt plaats op het strand in Zoutelande en
er wordt deelgenomen door teams uit verschillende landen.
Dit jaar is dat op zondag 2 april 2017 maar ook op vrijdag
en zaterdag zijn er dan activiteiten rond het strandtoernooi.
Ook organiseren een aantal CJBM leden voor de vierde
keer samen met sponsor Camping Les Charmilles in de
Ardèche in Frankrijk een geheel verzorgde Boules/Vakantieweek, die dit jaar van zaterdag 22 mei tot zaterdag 28 mei
plaatsvindt. Minimaal vijf toernooitjes worden er gespeeld
met als hoofdprijs een veertiendaags kampeer verblijf op
de camping in 2017/2018. Van diverse verenigingen uit
heel Nederland hebben er al boulers met veel plezier aan
meegedaan. Ook niet-boulers zijn in die week welkom en
vinden een speciaal op hen gericht programma naast de
vaste activiteiten.
Al deze activiteiten zorgen ervoor dat onze vereniging
financieel gezond is.
gericht op hoofdzaken en weten ze wat er leeft, terwijl de
commissies het uitvoerend werk verzorgen. Alle leden onder
de 75 jaar wordt gevraagd mee te helpen met vrijwilligerstaken om zodoende de commissies in haar uitvoerende
taken te ondersteunen. Denk daarbij aan het verrichten van
bardiensten en het helpen bij de rommelmarkten. Iedere
vereniging zoekt naar extra inkomsten en wij hebben die
gevonden in het organiseren en houden van rommelmarkten (drie keer per jaar), vandaar dat wij een puike rommelmarktcommissie hebben.
Nieuwe leden
Het werven van nieuwe leden gebeurt op verschillende
manieren. Onze clubzondagmiddag (één keer in de maand)
is daarvan een goed voorbeeld. In de week- en dagbladen
wordt de datum bekend gemaakt. Mensen kunnen op deze
middag kosteloos kennis maken met onze sport. Onder
dezelfde voorwaarden kunnen gastspelers ook op woensdagen en andere zondagen meespelen. Door een goede band
te creëren met de lagere en hogere scholen in Middelburg
en Vlissingen, waarvoor we clinics verzorgen, zou er een
aanwas van jeugdleden moeten ontstaan. Helaas loopt dat
nog niet naar wens. Wij hoeven waarschijnlijk geen enkele
vereniging te vertellen dat het zeer moeilijk is voldoende
jeugdleden te strikken en jeugd te interesseren voor onze
sport. Maar we blijven hopen en gaan onze strategie voor
jeugdwerving wat aanpassen. Dat moet echter nog beter
uitgewerkt worden tot een werkbaar plan.
CJBM organiseert veel leuke activiteiten
Jaarlijks organiseren wij ongeveer tien toernooien op ons
complex en als extra op de clubcompetitie nog twee á drie
verkorte competities voor doubletten of tripletten. Naast
onze eigen leden worden de toernooien bezocht door
voornamelijk boulers uit de provincie Brabant en boulers uit
België. Daarnaast is er een groep leden die al jaren onder

Jubileum
In 2016 bestond onze vereniging 40 jaar
en dat feit hebben we in september 2016
met een toernooi en etentje voor de leden
gevierd. Het ontstaan van onze vereniging
vond zijn basis door in Frankrijk vierende
Middelburgse vakantiegangers. Zij waren van
mening dat petanque ook in Middelburg een bestaan
kon hebben. Pluspunt daarbij was dat er Franse bedrijven
zich aan het vestigen waren in het Zeeuwse en een enclave
aan Frans personeel mee namen. Dit jaar wordt het nieuwe
clubgebouw gerealiseerd en dan wordt het jubileum officieel gevierd samen met de opening van het nieuwe clubgebouw. Een jubileumuitgave van het clubblad de ‘Boelpraot’
is in voorbereiding en zal tijdens deze opening uitkomen.
Waar we nog aan werken
Financieel en qua outillage zit CJBM ook dit jaar weer in
veilig vaarwater. Sportief gezien kunnen we nog de nodige
impulsen geven. Jeugd vraagt tenslotte om prestatie gericht
deelnemen aan de petanque sport en hopelijk zien jullie ons
over een aantal jaren veel hoger in de ranglijsten van de
NJBB competitie(s) terug.
Waarom is Club Jeu de Boules Middelburg zo uniek?
Door meer dan 175 enthousiaste bouleminnaars, die
sportiviteit gekoppeld zien aan ware vriendschappen en pal
achter HUN club staan, inventief zijn, initiatieven nemen en
altijd klaar staan op elk gebied.
CJBM…… wij zijn er trots op.

Meer informatie over het strandtoernooi vindt u
op onze website www.cjbm.nl
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Strandtoernooi de Strandjutters

Tussen

Regels

de

Boudewijn Waijers, scheidsrechter.

Misschien hebt u het al gehoord: op het internationale Congrès van de FIPJP in Antananarivo (op
Madagaskar) zijn weer verschillende wijzigingen
op het Internationaal Spelreglement Petanque
(ISP)* aangenomen. De reglementencommissie is
klaar met de vertaling. Het reglement wordt per
1 maart 2017 ook in Nederland officieel geldig.
Eerder dus niet!
De belangrijkste veranderingen
• Het but wordt voortaan nog maar één keer uitgeworpen.
Als dat niet volgens de regels gebeurt, mag de tegenstander het but ergens tussen de zes en tien meter neerleggen.
• Als de organisatie of één van de equipes een kunststof
cirkel ter beschikking stelt, is het gebruik ervan verplicht.
De plaats van cirkel moet iedere werpronde gemarkeerd
worden. Als iemand de kunststof cirkel optilt, en er zijn
nog boules te spelen, dan wordt de cirkel teruggelegd,
maar de equipe die de fout had gemaakt mag zijn resterende boules niet meer spelen.
• Het uitwissen van meer dan één inslag, en het ‘vegen’ van
de baan, met name voor een te schieten boule of but, was
al verboden, maar wordt nu nog strenger bestraft.
• Als een speler zijn boules opraapt van het speelveld terwijl
zijn medespelers nog boules hebben, mogen zij hun resterende boules niet meer gooien. Dat geldt ook voor boules
die de uitlijn zijn gepasseerd. Raap je boules dus pas op
wanneer alle boules gespeeld zijn!
• ‘Correcte kleding’ was al verplicht, maar is nu wat preciezer omschreven. Bovenkleding is voortaan verplicht, en
om veiligheidsredenen zijn dichte schoenen verplicht, ter
bescherming van tenen en hielen.
• Roken en het gebruik van uw mobieltje tijdens het spel
was al verboden in het toernooireglement, maar nu ook
in het ISP. Ook het roken van een e-sigaret is nu officieel
verboden.
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Verder veranderen er nog wat kleinere dingen
• Als er gespeeld wordt op tijd, hoeft het but slechts op
50cm van de tussenlijnen te liggen, niet op één meter.
• Als een speler een uitgeworpen but tegenhoudt, mag zijn
tegenstander het vervolgens neerleggen. Er wordt dus
altijd maar één keer uitgeworpen.
• Een werpronde geldt als begonnen zodra het but is uitgeworpen (dus ook als het ongeldig is uitgeworpen).
• Als een boule na schieten terugrolt op de baan en daarbij
andere boules verplaatst, legt een scheidsrechter die alleen
nog terug als ze waren gemarkeerd. Vroeger hoefden zij

niet per se gemarkeerd te zijn: het terugleggen gebeurde
‘zo goed mogelijk’.
• Als een scheidsrechter aan het meten is, moeten alle spelers
twee meter afstand houden. Dit geldt natuurlijk niet als
uw tegenstander aan het meten is.
• De regels over het verlaten van het terrein zijn aangescherpt, maar de speciale regels hierover bij het spelen
op tijd zijn verdwenen. Als een speler die nog boules te
spelen heeft het terrein verlaat, blijft zijn equipe verplicht
om binnen een minuut te spelen, als dit niet lukt omdat
alleen de afwezige speler nog boules heeft, wordt iedere
minuut één boule van hem ongeldig.
• Een waarschuwing voor tijdrekken geldt voortaan voor
de hele equipe, niet meer voor één speler. Als één van de
spelers al eerder een waarschuwing had gekregen (niet
noodzakelijk voor tijdrekken), dan volgt automatisch ongeldigverklaring van een boule voor één werpronde.
• Spelers die al een officiële waarschuwing van de scheidsrechter hebben gekregen, en hun gedrag op dat punt niet
aanpassen, worden uitgesloten van deelname.
• Het ‘kapstokartikel’, waarin staat dat een boule die ‘in
strijd met de regels’ geworpen wordt ongeldig wordt,
is alleen nog van toepassing als die situatie niet ook al
ergens anders in de regels wordt beschreven. Dit artikel
kan dus niet als extra straf worden gebruikt.
• Als iemand een ongeluk krijgt, mag hij het terrein maximaal 15 minuten verlaten. Bij misbruik van deze regel (ter
beoordeling van de scheidsrechter) volgt uitsluiting van de
wedstrijd.
Dan nog wat administratieve zaken
• Het ISP heet voortaan ‘Reglement voor de Petanquesport’,
en zal dan ook worden afgekort als ‘RPS’.
• Artikel 10bis is hernummerd naar artikel 11. Daardoor zijn
alle volgende artikelen één nummer naar boven opgeschoven. Er zijn nu dus 41 artikelen in plaats van 40.
• Er waren zes officiële sancties, maar er zijn er nu nog
maar vijf. De mogelijkheid om een geworpen of een nog
te werpen boule ongeldig te verklaren is gebleven, maar
het is niet meer mogelijk om óók nog de volgende te
werpen boule ongeldig te verklaren.
Tenslotte
Bovenstaande opsomming is verre van compleet, maar ik
denk dat de hoofdzaken en de belangrijkste bijzaken wel
behandeld zijn.
En ter overvloede nogmaals: de wijzigingen worden in Nederland pas officieel nadat de nieuwe vertaling is gepubliceerd!

* Het ISP heet in Nederland voortaan RPS: Reglement voor de PetanqueSport. Het RPS is in te zien op www.nlpetanque.nl
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Respect voor alle betrokkenen.

Iedereen is welkom in de petanque sport ongeacht leeftijd,
geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid.

Eerlijk spel.

Speel volgens de regels en toon waardering voor de
scheidsrechters en wedstrijdleiders.

Sportief spel en positieve sfeer.

Een compliment geven voor een goede bal (van je tegenstander)
is heel normaal. Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag ook.

Promoot de sport petanque.

Alcohol? Na afloop van een wedstrijddag. Dus niet tijdens en
tussen de wedstrijden.

Emoties de baas.

Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis
op en rond de baan.

Coachen vanaf de zijlijn.

Coachen is de taak van coaches. Familie en vrienden
moedigen aan.

Troep in de prullenbak.

Ga zorgvuldig om met de clubaccommodatie
en laat de baan netjes achter.

Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd.

Meer informatie op www.nlpetanque.nl

