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Bijgaand alweer de derde en laatste
Petanque uitgave van het jaar 2017.
In deze editie een vooruitblik op het
WK in China en een terugblik op de
EK’s in Frankrijk en Denemarken.
Verder wordt er aandacht
besteed aan de basis instructeur
petanque (BIP) opleiding, de
gemeenteraadsverkiezingen en
wordt het nieuwe bondsbestuurslid
Jan Paashuis voorgesteld.
Heb je een goed idee voor een
interessant artikel of wil je graag
meewerken aan dit magazine, stuur
dan een e-mail naar de redactie via:
redactie@njbb.nl.

Agenda

BELANGRIJKE NJBB EVENEMENTEN 2017
ZATERDAG 4 T/M WOENSDAG 8 NOVEMBER
WK Jeugd
Kaihua, China
WOENSDAG 8 T/M 12 NOVEMBER
WK Vrouwen
Kaihua, China
ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 NOVEMBER
Finaleweekend NJBB Masters
SPNN, Nieuwegein
ZATERDAG 25 NOVEMBER
Bondsraadvergadering
VRIJDAG 1 T/M ZONDAG 3 DECEMBER
EuroCup (‘t Dupke)
Gersweiler, Duitsland
3

ZONDAG 17 DECEMBER
NK precisieschieten
SPNN, Nieuwegein
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kort nieuws
Een verzameling van leuke, interessante en belangrijke berichten voor u.

Het bondsbureau gaat verhuizen
Het huurcontract in het Huis van de Sport loopt af op 22 november 2017. De eigenaar van het Huis van de Sport heeft besloten het huidige pand te verbouwen tot luxe appartementen. Dit heeft ertoe geleid dat de NJBB en de overige sportbonden op
zoek moesten naar nieuwe huisvesting.
Samen met de KNBSB (Base- en Softball), NBB (Basketball), KNCB (Cricket), NTTB (Tafeltennis), KNAS (Schermen) en
NBB (Badminton) verhuist de NJBB per maandag 20 november naar een pand aan de Kelvinbaan in Nieuwegein.
Het algemene telefoonnummer zal wijzigen maar op dit moment is het nieuwe telefoonnummer nog niet bekend. Dit wordt
binnen afzienbare tijd gecommuniceerd aan alle verenigingen, bekendgemaakt via het NJBB Nieuwsbouletin en aangepast
op de website van de NJBB en NLpetanque.
Het postbus adres blijft voorlopig:
Postbus 2655
3430 GB Nieuwegein

Het nieuwe pand aan de Kelvinbaan in Nieuwegein.

LAura Terug van
Zwangerschapsverlof

In de vorige editie van het bondsblad was te lezen dat
Laura Vaessen - communicatiemedewerker van het
bondsbureau - met zwangerschapsverlof ging.
Inmiddels is zij op 28 juli 2017 bevallen van een gezonde zoon genaamd Dexter Joshua Huisman. Beiden
maken het zeer goed.
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Per 30 oktober is Laura Vaessen weer terug op het
bondsbureau. Dit betekent dat de tijdelijke communicatiemedewerker Afke Hoekstra het bondsbureau heeft
verlaten.

Jan donker overleden
Op 1 september is Jan Donker, de penningmeester
van jeu de boulesvereniging Club de Pétanque
Heerlen overleden.
Jan was jarenlang bestuurslid binnen de oude
afdeling 16 en daarnaast actief als scheidsrechter,
leercoach en kerninstructeur.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte!

Nieuw: Tips&Tricks voor
de Petanquesport
Voor de Nationale Petanque Competitie (NPC)
is het NPC Tips&Tricks boekje ontwikkeld. Hierin
staan handige tips omschreven in een handzaam
boekje.
De papieren uitgave van het Tips&Tricks boekje is
niet meer te bestellen. Wel is het digitaal te vinden
op het sportplatform NLpetanque:
www.nlpetanque.nl > Petanque > Tips&Tricks

Van de
voorzitter
Het competitie-seizoen is begonnen. De Nationale Petanque
Competitie (NPC), in het vorige seizoen positief beoordeeld door
de deelnemers, is weer van start gegaan met meer teams dan
vorig jaar. De indeling van al deze teams, verdeeld over zes divisies,
in een kloppend wedstrijdschema is een enorme klus. Er moet
rekening worden gehouden met reisafstanden, met de capaciteit
van accommodaties, met accommodaties die door verschillende
verenigingen worden gebruikt, met de onwenselijkheid om allemaal
teams van één vereniging in dezelfde poule in te delen... Daar
komen nog specifieke wensen van verenigingen bij, bijvoorbeeld
over een afwijkende speeldag of over juist wel of juist niet
thuisspelen in een bepaalde periode.
De afgelopen zomer hebben de Commissie Wedstrijdsport Nationaal (CWN)
en de medewerkers van het bondsbureau keihard gewerkt aan het in elkaar
passen van al deze puzzelstukjes, in nauw overleg met alle betrokkenen. Zij
hebben alles uit de kast getrokken om gesignaleerde problemen op te lossen.
De meeste wensen konden zij honoreren. Soms is dat onmogelijk. Soms
moet bijvoorbeeld een team worden ingedeeld in een poule met teams van
verenigingen ver weg. Dat leidt dan in die poule tot grote reisafstanden. Het
enige alternatief is echter dat er door een of enkele teams niet kan worden
gespeeld.
In een enkel geval heeft dat ertoe geleid dat verenigingen teams alsnog
terugtrokken uit de competitie. Niet alleen ontnemen zij zichzelf daarmee
de sportieve uitdaging van de competitie, zij maken ook voor anderen
de competitie minder aantrekkelijk of zelfs onmogelijk. Dat getuigt niet
van solidariteit met verenigingen die wat lastiger zitten, of van de wil om
samen onze sport zo breed en aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat vind ik
buitengewoon spijtig.
Onaanvaardbaar vind ik de manier waarop sommige mensen daarbij met
onze medewerkers menen te moeten omgaan. Je kunt zo’n situatie ook
anders oppakken, door voor een seizoen het nadeel maar te ‘nemen’ en eraan
te werken dat het volgende seizoen de indeling gunstiger wordt. Bijvoorbeeld
door meer verenigingen/teams te inspireren om aan de competitie te gaan
meedoen. Want: hoe meer teams, hoe korter de reisafstanden. Gelukkig zijn
er veel (de meeste) verenigingen die er op deze meer positieve manier in
staan. Die het niet nodig vinden om onze medewerkers en vrijwilligers te
beledigen, maar inzien dat deze echt hun uiterste best doen om de competitie
voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te regelen.
Het wordt beslist weer een leuke en spannende competitie. Ik wens alle
verenigingen, alle teams, alle spelers en scheidsrechters veel succes maar
vooral heel veel speelplezier in de competitie.
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COMPETITIE

NIEUW SEIZOEN
NPC
Op 30 september is het nieuwe Nationale
Petanque Competitie (NPC) seizoen
2017-2018 gestart. De definitieve pouleindelingen en bijbehorende speelschema’s
staan online en zijn te vinden op: www.
NLPetanque.nl. In dit item blikken we kort
terug op de oorspronkelijke pilot en het
seizoen 2016-2017 en kijken we voorzichtig
vooruit wat ons in het seizoen 2017-2018 te
wachten staat.
Ontwikkeling NPC
In het seizoen 2015-2016 is de NPC gestart met een pilot.
Tijdens de pilot is gespeeld in drie poules. Twee poules in de
tweede divisie en één poule in de topdivisie. Aan het einde
van het seizoen is een kwalificatietoernooi gespeeld voor
de indeling van de teams in de derde divisie. De pilot was
een groot succes. Het eerste volledige NPC seizoen startte
op 1 oktober 2016 en werd op 8 april 2017 afgerond met de
laatste wedstrijden.
Alle spelers, coaches en scheidsrechters konden zich in
de maanden mei tot en met september opladen voor het
nieuwe seizoen. In de tussentijd werkte de Commissie
Wedstrijdsport Nationaal (CWN) in samenwerking met
het bondsbureau aan de nieuwe poule-indelingen en
speelschema’s.
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Door een toename van het aantal deelnemende
verenigingen is het een enorme klus om aan alle individuele
wensen te voldoen. Er wordt zo veel mogelijk rekening
gehouden met het maximum aantal thuiswedstrijden,
maximumcapaciteit van de uitwijklocaties, verdelen van

teams van dezelfde vereniging over meerdere poules en het
bewaken van de reisafstanden.
Winnaar seizoen 2016-2017
De winnaar van het eerste volledige NPC seizoen mag
deelnemen aan de EuroCup. Een internationaal toernooi
waarvan in december 2017 het finaleweekend plaatsvindt.
’t Dupke uit Sint-Michielsgestel ging er met deze prijs
vandoor en is daarmee de trotse en terechte winnaar
van de Topdivisie van seizoen 2016-2017. ’t Dupke is het
hele eerste seizoen ongeslagen gebleven. Het team heeft
namelijk slechts drie keer gelijk gespeeld en maar liefst 11
wedstrijden gewonnen. Met het aantal saldopunten van 42
en een totaal saldo van 377 is ’t Dupke de welverdiende
kampioen.
De nummer twee, Les Cailloux uit Zeist, heeft 21 punten
behaald en eindigde op vier punten afstand van ’t Dupke.
De kampioenspelers van ’t Dupke zijn bij de mannen: Ad
Wagenaars, Henk Zeitzen, Cas Schellekens, Joey van Doorn,
Ali Doulah, Robin Gense, Peter Langenberg en Osman Jibril.
Bij de dames zijn dat: Jenny de Baas en Karin Zantingh.
Allen onder leiding van Jan Paashuis, de coach van het
kampioensteam. Nogmaals de felicitaties aan ’t Dupke voor
het behalen van de NPC titel en succes gewenst bij het
finaleweekend van de EuroCup in december.
Seizoen 2017-2018
Nieuw in seizoen 2017-2018 zijn drie verenigingen. JdB
Waddinxveen uit Waddinxveen, De Gouden Gooi uit
Haarlem en JBV Lemsterland uit Lemmer. JBV Lemsterland
heeft vorig jaar al deelgenomen met een mixteam. Een
mixteam biedt oplossing als twee verenigingen een aantal

Door: het bondsbureau
spelers hebben die willen deelnemen aan de NPC maar
niet genoeg spelers hebben om één team te vormen. Vanaf
het seizoen 2017-2018 speelt JBV Lemsterland dus geheel
met haar eigen spelers in de vijfde divisie. Een verstandige
keuze, want een mixteam kan alleen promoveren
naar maximaal de vierde divisie, mits aan de gestelde
voorwaarden voor mixteams uit het NPC reglement kan
worden voldaan. In het seizoen 2017-2018 beschikt de NPC
nog maar over één mixteam, namelijk De Boskboulers-JBV
De Blêde Boulers. Dit mixteam is actief in poule 5001.
In het seizoen 2017-2018 is Les Cailloux hofleverancier van
de NPC met 9 deelnemende teams. Vlak daarna volgt JBC
Plop (Uden), met 8 deelnemende teams. Daarna volgen
vier verenigingen met 7 deelnemende teams. Boules de
Boeuf (Oss), Cloeck en Moedigh (Sint-Oedenrode), ’t Lover
(Asten) en De Hakhorst (Leusden) hebben 7 teams over de
verschillende divisies verspreidt.
Vanuit district West zijn de meeste nieuwe teams afkomstig,
maar liefst 12 teams. District West is het grootste district
van Nederland. Daarnaast volgt district Midden met 9
nieuwe teams en district Noordwest met 8 nieuwe teams.
Vooruitblik
Naast al deze nieuwe deelnemers is het dit seizoen maar
weer de vraag welke teams aan de verwachtingen kunnen
voldoen en uit welke poules de verrassingen komen. In de
topdivisie zal ’t Dupke proberen haar titel te verdedigen.
Met de komst van ’t Lover (Asten) en ’t Zwijntje (Apeldoorn)
uit de tweede divisie zullen zij voor een nieuwe uitdaging
komen te staan. Of zal Les Cailloux, vorig jaar nog tweede
geëindigd, de NPC titel binnenslepen?
Of gaat PUK, winnaar van de pilot topdivisie, de
geschiedenis herhalen? PUK heeft in ieder geval een brede
basis gezien haar tweede team in de tweede divisie speelt
en vorig seizoen kampioen is geworden in deze divisie.
Wie de nieuwe kampioen wordt, zal de toekomst uitwijzen.
Het beloofd in ieder geval weer een spannend seizoen te
worden. Op uiterlijk 7 april 2018 is bekend welke 40 teams
we kampioen mogen noemen.
Naast de topdivisie zal het ook een spannende strijd
worden in de andere poules en divisies. Wat te denken van
poule 2002 met het team van Kees Koogje (ABA, Rijswijk).
ABA 1 is vorig seizoen ongeslagen kampioen geworden.
Hoe zal dit team op een niveau hoger presteren?
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Hoe gaat Les Taxateurs (Culemborg) de strijd aan met
haar teams in de hogere divisies, na vorig seizoen met alle
teams kampioen te zijn geworden in verschillende poules?
En hoe gaat Atlantic Boules (Koog aan de Zaan) het doen
in de derde divisie na vorig seizoen als enige vereniging

ongeslagen te zijn gebleven?
Welke teams uit district Noord, poule 5001 en 5002, gaan
naar de vierde divisie promoveren na het kampioenschap
van De But ‘84 (Steenwijk) vorig seizoen in de vijfde divisie?
Er is in ieder geval een ontwikkeling gaande, van een
stijging van spelers die graag mee willen doen aan de NPC
competitie. Daarmee draagt de NPC bij om petanque als
echte competitiesport op de kaart te zetten. Met de opening
van seizoen 2017-2018 is de NPC wederom gegroeid. Er
hebben zich 41 nieuwe teams aangemeld, waardoor de
competitie is gegroeid naar 302 teams, verspreidt over
zeven districten en 40 poules. Een mooi resultaat, waarin
de verenigingen gezamenlijk de basis hebben gelegd om de
competitie samen verder uit te bouwen.

Alle spelers, coaches, scheidsrechters
en toeschouwers veel (speel)plezier,
sportiviteit en succes gewenst in het
nieuwe seizoen!

Belangrijke data!
Richtspeeldata seizoen 2017
zaterdag 30 sep 2017
zaterdag 14 okt 2017
zaterdag 28 okt 2017
zaterdag 11 nov 2017
zaterdag 25 nov 2017
zaterdag 9 dec 2017
zaterdag 16 dec 2017

Speelronde 1
Speelronde 2
Speelronde 3
Speelronde 4
Speelronde 5
Speelronde 6
Speelronde 7

Richtspeeldata seizoen 2018
zaterdag 13 jan 2018
zaterdag 27 jan 2018
zaterdag 17 feb 2018
zaterdag 24 feb 2018
zaterdag 10 mrt 2018
zaterdag 24 mrt 2018
zaterdag 7 apr 2018

Speelronde 8
Speelronde 9
Speelronde 10
Speelronde 11
Speelronde 12
Speelronde 13
Speelronde 14

Kijk voor de uitslagen, het
programma en de standen op:
www.NLpetanque.nl

TOERNOOIEN

Voorbereidingen
WK CHINA

Van 4 tot en met 12 november worden de Wereld
Kampioenschappen (WK) Precisieschieten en Tripletten
Vrouwen en Junioren gehouden. De kampioenschappen
vinden plaats in Kaihua, China. Ieder land mag 4 spelers
voor het WK Vrouwen sturen en 4 spelers voor het WK
Junioren. Wij blikken alvast vooruit!
Kaihua
Kaihua is een stad in de regio Kaihua County. De regio
heeft 340.000 inwoners verspreidt over een oppervlakte
van 2.225 km². Kaihua ligt in de provincie Zhejiang aan
de oostkant van China. De stad grenst aan de rand van de
Oost-Chinese Zee en ligt in een dal. De rivier “Majin Brook”
stroomt rechtstreeks door de stad.
Onze Nederlandse spelers moeten zo’n 19,5 uur vliegen
om op het WK te komen. Zij vliegen naar Shanghai Pudong
International Airport en worden vanaf daar opgehaald om
naar Kaihua te rijden. Het is in Kaihua zo’n 6 uur later dan
in Nederland.
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Deelnemende landen
Junioren (28):
Algerije, Australië, België, Cambodia, Canada, China,
Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije,
India, Italië, Japan, Letland, Maleisië, Marokko, Monaco,
Nederland, Polen, Spanje, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Turkije,
Vietnam, Zweden en Zwitserland.
Vrouwen (38):
Algerije, Amerika, Australië, België, Cambodia, Canada,
China, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Frankrijk,
Finland, Hongarije, India, Iran, Italië, Japan, Letland,
Maleisië, Marokko, Mauritius, Nederland, Nieuw-Caledonië,
Noorwegen, Oekraïne, Polen, Rusland, Schotland, Singapore,
Slovenië, Spanje, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Zweden
en Zwitserland.

Door: het bondsbureau
WK Tripletten Vrouwen
Van 4 tot en met 8 november is het WK Tripletten Vrouwen
in Kaihua, China. Al sinds 1988 wordt het WK Tripletten
Vrouwen georganiseerd. De landen die het vaakst met
de 1e plaats naar huis zijn gegaan zijn Spanje (5x) en
Thailand (6x).
De Nederlandse speelsters die dit jaar deelnemen aan het
WK zijn: Sandy Rikkers (ABA), Katy Kamps-Bosch (CdP
Les Cailloux), Josefien Koogje (ABA) en Roby van Rooijen
(PUK). Zij spelen onder leiding van coach Kees Kroon. Op
het vorige WK van 2015 in Thailand eindigde Nederland op
de 21e plaats in de Coupe de Monde.
WK Tripletten Junioren
Het WK Junioren bestaat al sinds 1987 en vindt dit jaar van
8 tot en met 12 november plaats in Kaihua.
Onder leiding van coach Fred Lagerwaard gaan Niels Saurel
(’t Zwijntje), Jobbi Schefferlie (Les Boulistes), Lotte van
Bergenhenegouwen (MIDI) en Roby van Rooijen (PUK) het
opnemen tegen de andere deelnemende landen.
In 2015 vond het laatste tripletten WK Junioren plaats. Op
dit kampioenschap eindigde Nederland op de 17e plaats
in de Coupe de Monde. Het team bestond destijds uit
Elior van Klaveren, Mario Blom, Mauro Saunier en Michiel
Stoop. Op dit WK is Frankrijk een van de sterkste landen. Zij
gingen al vijf maal met de titel naar huis.
Volg het WK
Via NLpetanque.nl en de NLpetanque Facebookpagina
zullen wij jullie op de hoogte houden van de
tussenstanden. Alle spelers veel succes gewenst!

Speellocatie van het WK Vrouwen en Junioren in Kaihua , China.
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TOERNOOIEN

Veteranen prolongeren
EK titel
Nederlandse Veteranen: v.l.n.r. Henry Calvetti, Rajen Koebeer, Martin Bakker, Meep Poel (coach) en gehurkt Bert van Dijk.

De Nederlandse Veteranen hebben zondag 8 oktober de
Europese titel op het EK Veteranen weten te prolongeren.
De equipe bestaande uit Bert van Dijk (PU Badhoevedorp),
Henry Calvetti (PU Kennemerland), Martin Bakker (Le
Biberon) en Rajen Koebeer (Les Bohemiens) heeft onder
leiding van Meep Poel (Boulamis) het EK voor de tweede
keer op rij gewonnen.
Het is een unieke prestatie dat de equipe die vorig jaar de
titel in Monaco veroverde, dit jaar de titel in Karlslunde
(Denemarken) heeft geprolongeerd.
Karlslunde
Het EK Veteranen vond plaats in Karlslunde, een
havenplaats in de Deense regio Seeland. Het plaatsje is
onderdeel van de gemeente Greve. Karlslunde ligt slechts
25 kilometer ten zuidwesten van de Deense hoofdstad
Kopenhagen. De stad telt ongeveer 1.000 inwoners.
Ondanks dat kleine bewonersaantal heeft de stad een grote
boulodrome.
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1e EK titel voor Nederlandse Veteranen in 2016
Vorig jaar werd het EK in Monaco georganiseerd. Het
kampioenschap vond plaats van 18 tot en met
20 oktober 2016. Het team bestaande uit Bert van Dijk
(PU Badhoevedorp), Henry Calvetti (PU Kennemerland),
Martin Bakker (Le Biberon) en Rajen Koebeer (destijds lid
van PU Badhoevedorp, tegenwoordig speelt hij voor Les
Bohemiens) won vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis

Deelnemende landen (25)
Andorra, Australië, Denemarken, Duitsland, Engeland,
Estland, Finland, Hongarije, Jersey, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oekraïne,
Polen, Rusland, Schotland, Slovenië, Spanje, Tsjechië,
Wales, Zweden en Zwitserland.

het Europees Kampioenschap Veteranen. Onder leiding
van Meep Poel (Boulamis) won Nederland de finale tegen
Luxemburg met 13-2.

Het Europese Kampioenschap Veteranen 2017
Pouleindeling
Het EK Veteranen was ingedeeld in vier poules. Nederland
zat in een poule vier met Finland, Estland en Denemarken.
Verloop van het EK
De eerste ronde tegen Denemarken won Nederland met
13-3. De daarop volgende ronde speelde Nederland tegen
Finland en ook deze partij werd duidelijk gewonnen met een
eindstand van 13-4. Door deze twee wedstrijden te winnen
eindigde Nederland op de 1e plaats van poule vier. Op de
tweede plaats Denemarken.
In de andere drie poules behalen de volgende landen

Door: Bondsbureau
de 1e en 2e plaats van de poules:
• Engeland en Spanje (poule 1),
• Schotland en Monaco (poule 2),
• Zweden en Rusland (poule 3).
De kwartfinale wordt in een mooie partij met 13-7
gewonnen van Rusland.
In de halve finale schakelt Nederland titelfavoriet Monaco
uit met een eindstand van 13-6. Daarnaast staat Spanje in
de halve finale tegenover Zweden. De Spanjaarden weten de
Zweden te verslaan met 12-7.
Finale
Nederland en Spanje staan in de finale. In een spannende
wedstrijd weet Nederland met goed teamspel van het
Spaanse team te winnen met 13-9. Daarmee worden de
mannen de eerste Nederlanders die twee keer achter elkaar
Europees kampioen zijn geworden. Een bijzondere prestatie!
Gefeliciteerd mannen!
EK herbeleven
Mocht je de spannende finale nog een keer terug willen
zien, dan kan dat. De finalewedstrijd is opgenomen en
het beeldmateriaal is gedeeld op de Facebookpagina van
NLpetanque.

1e, 2e en 3e plaats v.l.n.r. Spanje, Nederland, Monaco en Zweden.
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Uitslag EK Veteranen 2017

Goud
Zilver
Brons
Brons

- Nederland

- Spanje
- Monaco
- Zweden

5e
- Denemarken
		- Schotland
		- Engeland
		- Rusland
9e
- Finland
		- Noorwegen
		- Andorra
		- Luxemburg
13e
- Oekraïne
		- Estland
		- Litouwen
		- Hongarije
Nations Cup
Goud - Duitsland
Zilver - Jersey
Brons - Slovenië
Brons - Tsjechië

TOERNOOIEN

NL met twee bronzen
medailles naar huis
De teams van Nederland: Mannen, Mannenbeloften en Vrouwenbeloften.

In boulodrome Henry Salvador in Saint Pierre les Elbeuf,
Frankrijk vond van 21 tot en met 24 september de Europese
Kampioenschappen (EK) Precisieschieten en Tripletten
plaats. De kampioenschappen werden georganiseerd
voor Vrouwenbeloften, Mannenbeloften en Mannen. Het
toernooi werd gespeeld over een drietal dagen, met de
kwart en halve finales op zondag. Nederland was met
alle drie de categorieën vertegenwoordigd en ging met
welgeteld twee bronzen medailles naar huis. Zo behaalden
de Mannen een derde plek en behaalde Ellen Walrave
een derde plaats op het onderdeel precisieschieten bij de
Vrouwenbeloften. De Vrouwenbeloften behaalden een
tweede plaats in de Coupe des Nations.

De Europese Kampioenschappen (EK)
Precisieschieten Vrouwenbeloften
Aan het onderdeel precisieschieten Vrouwenbeloften
hebben elf landen deelgenomen. Ellen Walrave plaatst zich
voor de ¼ finale. In deze wedstrijd loopt de spanning hoog
op. Vooral voor Frankrijk die als huizenhoge favoriet de druk
niet aan blijkt te kunnen. Ellen knokt zich naar de halve
finales door vooral rustig te blijven.
In de halve finale komt Ellen uit tegen de Duitse
Eileen Jenal, een zeer talentvolle speelster. Uiteindelijk
ook winnares van het onderdeel tripletten bij de
Vrouwenbeloften. In de halve finale verliest Ellen van deze
talentvolle speelster waarmee ze wel een verdienstelijke 3e
plaats behaald. Een prestatie om enorm trots op te zijn!
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Precisieschieten Mannenbeloften
Bij de Mannenbeloften speelden zeventien landen mee.
Elior van Klaveren (ABA) zette in zijn eentje een score

neer van 23 punten en kon door naar de herkansing op
zaterdagochtend. Tijdens deze herkansing heeft Elior,
met een sterke start zijn beste beentje, voorgezet. Helaas
is het Elior net niet gelukt om zich bij de laatste acht
te kunnen plaatsen. Op het onderdeel Precisieschieten
Mannenbeloften veroverde Elior van Klaveren de 9e plaats.
Precisieschieten Mannen:
Zesendertig deelnemende landen bij het onderdeel
precisieschieten voor Mannen. Bij de Nederlandse mannen
was Kees Koogje de aangewezen speler om dit op zich te
nemen. Kees Koogje leverde zijn visitekaartje af door zich
met 41 punten rechtstreeks te plaatsen voor de ¼ finales. In
de ¼ finale van zaterdagochtend trof hij Spanje. In een goed
opgaande strijd, werd helaas met 2 punten verschil (33-35)
verloren. Kees Koogje behaalde hierdoor de 5e plaats.
Tripletten Vrouwenbeloften
In totaal elf deelnemende landen. Het aantal deelnemende
landen is beperkt, doordat veel landen gewoonweg niet
beschikken over voldoende speelsters binnen de leeftijd 1723 jaar. Dit neemt niet weg dat de toonaangevende landen
wel aanwezig waren zoals: Frankrijk, België, Spanje, Italië,
Duitsland, Engeland en Zweden.
De Nederlandse vrouwen worden in het hoofdtoernooi
uitgeschakeld door Engeland, nadat van Italië en Slowakije
werd verloren. In het “troosttoernooi”, genaamd de Coupe
des Nations herstelde het team zich door revanche te
nemen tegen Slowakije. Dit deden zij met een klinkende
overwinning (13-1) en aansluitend tegen Zweden door hen
met duidelijke cijfers te verslaan (13-2). In de halve finale
van dit toernooi treft Nederland Tsjechië. Door vooral te

Door: Toon van Alebeek, Christian Saurel en Fred Lagerwaard (allen coaches op het EK).
blijven vechten voor ieder punt wordt de finale bereikt
met een 13-8 overwinning. In de finale kreeg het team de
mogelijkheid om revanche te nemen tegen Engeland. Door
sterk spel van Engeland werd echter met duidelijke cijfers
verloren.
Op het het onderdeel tripletten Vrouwenbeloften behaalden
Ellen Walrave, Yannieke Baks, Marsha Nuijten en Chantal
Moors de 8e plaats en zilver in de Coupe de Nations. De
tweede plek in de Coupe des Nations is het resultaat van
een vooral leerzaam EK.
Tripletten Mannenbeloften
Ook bij dit onderdeel voor Mannenbeloften deden zeventien
landen mee. De eerste speeldag wordt gespeeld aan de
hand van het Zwitsers systeem. Door een vrijloting van de
eerste partij begon het equipe rustig. De tweede partij is
meteen tegen Frankrijk. De mannen verweerden zich kranig.
Dit mocht echter niet baten. Deze partij verloor het team
met 4-13. De 3e partij wel winst, met 13-6 van Tsjechië.
Het team had het niet getroffen met de loting, want na
twee gewonnen partijen en een verloren moesten zij alweer
tegen Italië, een sterk petanqueland. In deze partij was
Italië een maatje te groot.
De partij die volgende was tegen Israël. Doordat het
team twee partijen gewonnen en twee verloren had, was
dit een erg belangrijke partij. Om in het hoofdtoernooi
een makkelijkere loting te krijgen moest deze partij wel
gewonnen worden. Alleen door een erg sterke tireur van
Israël (2e plaats van het precisieschieten toernooi) lukte dat
niet. Het team is hierdoor in de rangschikking op een 12e
plaats geëindigd.
De loting van zaterdag was zwaarder dan vrijdag vanwege
de eindrangschikking waarbij het team op de 12e plaats
stond. Met Monaco, Spanje en Duitsland in de poule, een
enorme uitdaging! Deze poule heeft het team een enorme
boost gegeven, waardoor de motivatie enorm hoog was. Er
stond een sterk en hecht team. Elke wedstrijd, elke mène
een gevecht waarvoor gestreden werd.
Na 13-7 winst tegen Monaco volgde een 0-13 verlies tegen
Duitsland. Duitsland speelde een perfecte, foutloze partij en
is 2e geworden op het EK. Na een 13-6 winst in de barrage
tegen Spanje zitten de Mannenbeloften bij de laatste 8 van
Europa.
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Zondagochtend de ¼ finales. Veel publiek, camera’s, maar
ook spanning bij de Mannenbeloften. Ondanks een erg
sterke start toch met 13-3 verloren van Frankrijk. Helaas,
maar wat een goede prestatie dat Nederland zo ver
gekomen is! Van het EK Tripletten Mannenbeloften oogsten
Charles Gelijn, Mauro Saunier, Elior van Klaveren en Tim
Gijsbertsen de 5e plaats. Het team heeft veel geleerd en
dit biedt zeker perspectief voor de komende jaren. “Ik ben

erg trots op mijn team en heb intens genoten. Er is hard
gewerkt, geknokt en het resultaat mag er wezen. Het team
heeft laten zien dat zij zich kunnen meten met de beste
acht landen van Europa”, aldus coach Fred Lagerwaard.
Tripletten Mannen:
Aan het onderdeel Tripletten deden zesendertig landen mee.
Na een dagje Zwitsers op vrijdag, werd zaterdagmiddag de
Franse poule gespeeld. Nederland was ingedeeld bij Turkije,
Italië en Polen. Het doel van de laatste acht te bereiken
werd behaald door te winnen van Polen met 13-10.
Zondagochtend om 08.00 uur is de eerste ¼ finale gespeeld
tegen Spanje. De wedstrijd duurde niet al te lang. De
Nederlandse mannen speelden vanaf de eerste boule
fantastisch en lieten er geen gras over groeien. Alles viel op
zijn plek. Nederland werkte samen als team. Allen hetzelfde
doel. Hiermee plaatst het team zich bij de laatste acht.
Spanje had in deze partij geen schijn van kans en verloor
met 13-0.
De ½ finale stond Nederland tegenover Frankrijk. Nederland
kon aardig meekomen in de partij, echter is Frankrijk
een technisch, sterke machine die weinig fouten maakt.
Frankrijk had het zichtbaar lastig, maar won wel.
Door het verlies van deze partij, behaalden Kees Koogje,
Essa Agzoul, Noël Kempeneers en Mark Wildenboer de 3e
plaats op het EK Tripletten voor Mannen.
Nog nooit eerder is een Nederlandse mannen equipe 3e
geworden op een EK Tripletten. De begeleiding is trots op
het feit dat zij deel uit mochten maken van dit team.

Groepsfoto van Nederlandse spelers en coaches.

RUBRIEK

Door: het bondsbureau

petanquekoppels
Een rubriek over koppels in de breedste zin van het
woord. Waarbij er vaak samen op uit wordt getrokken
om petanque te spelen. Dat kan man/vrouw zijn, broer/
zus, opa/kleinzoon, moeder/zoon, enzovoorts.
Warner Stienstra en Aede Dijkstra

Het zevende koppel in deze vaste rubriek gaat over
twee jonge gasten uit Leeuwarden die zich hebben
ondergedompeld in de wereld van petanque en
gedreven bezig zijn met de sport. Naast dat ze 5x per
week oefenen, zijn zij samen van de zomer op een
boule-roadtrip door Scandinavische landen gereist. En
hebben ze samen met vrienden het initiatief genomen
om een boulebaan aan te leggen in Leeuwarden waar
vrienden, kennissen en buren altijd welkom zijn om
een boule mee te werpen. We hebben het over de twee
vrienden Warner Stienstra (30) en Aede Dijkstra (27).
Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met petanque?
Warner werd 2,5 jaar geleden door zijn oudere broer
Sibren meegenomen naar de boulebaan. De tweede keer
dat Warner mee ging, vroeg hij Aede mee. Inmiddels zijn
ze beiden aangesloten bij JBV Boulegoed in Harlingen. De
twee kennen elkaar via vrienden. Zo woonde een van de
beste vrienden van Warner bij Aede in.
Hoogtepunten met spelen
De twee hebben op hun eerste toernooi meegedaan aan
het Walle Geertsje toernooi in Harlingen en daar de C-poule
gewonnen en streven ernaar om eens in de B-poule te
winnen. Daarnaast geven ze aan ontzettend te hebben
genoten van de spannende doubletten partij van Martin
Bakker (Le Biberon) en Rik Moorlag (Boul’ Animo) tegen
Kees Koogje (ABA) en Loc Le Van (Boulegoed).
Wat is het leukste aan samen spelen?
Op de eerste plaats is het altijd gezellig om samen te spelen
en de verschillende technieken te verbeteren. Aede plaatst
en Warner tireert.

Petanque

14

Eigen boulebaan
Siemen Folkertsma, een gemeenschappelijke vriend van
de twee had een groot, leeg stuk gemeentegrond voor
huis. Zo ontstond het idee om daar een boulebaan neer te
leggen. Het terrein was in beheer van jongens die daar een
buurttuin onderhouden. Via de stichting van de buurttuin
is de gemeente benaderd en ook zij vonden het een
prima plan. “Met onze vrienden hebben we zelf de baan

Aede Dijkstra en Warner Stienstra

aangelegd en daarop oefenen we nu zo’n vijf dagen per
week. Vrienden, kennissen en buurtgenoten zijn allemaal
meer dan welkom om met ons mee te spelen. En dat
gebeurt dan ook vaak. Met een stuk of achtien vrienden is
er een WhatsApp groep voor de baan en de buren komen
ook vaak even buurten.
Leukste petanque herinnering?
In de zomer maakten de twee een jeu de boules roadtrip
naar diverse Scandinavische landen om te ontdekken hoe
daar gespeeld wordt. Van Denemarken naar Noorwegen,
vervolgens naar Zweden en tot slot weer terug naar
Denemarken. Tijdens de reis hebben de twee contact
gezocht met diverse petanqueclubs. “Nadertijd dat we
speelden bij een club in Oslo zijn we erachter gekomen dat
we tegen de Noorse kampioenen hebben gespeeld.
Dat soort dingen zijn toch leuk!”.
En in Kopenhagen was er een heuse Boule bar. “Het
baanformaat voldeed niet aan de officiële regels, maar het
is toch leuk om te zien op wat voor manieren er aandacht is
voor de sport. In Denemarken is het echt hip”.
Doelen voor de toekomst?
Warner en Aede willen meer toernooien gaan spelen. Door
middel van hun wedstrijdlicentie kunnen zij meedoen aan
officiële wedstrijden en spelen tegen sterke spelers en zo
hun technieken en tactieken verbeteren.
In Leeuwarden zouden Warner en Aede wel graag een
overdekte boulodrome willen hebben. “Laten we onze
krachten in Leeuwarden met alle boulers bundelen en
gezamenlijk de gemeente benaderen om dat mogelijk te
maken. Samen bereiken we veel meer!”

TECHNIEK EN TACTIEK

Als je
doelen
stelt

Door: Joop Pols

Illustratie van Jason Raish

Het stellen van doelen geeft vele voordelen. Je kunt je beter motiveren. Je gaat er gerichter van
trainen, waardoor de trainingen meer opleveren. Wanneer je iedere dinsdagavond de bekende drie
partijtjes speelt tegen dezelfde tegenstanders krijgt je lichaam weinig prikkels en zal je al snel
stilstaan in je ontwikkeling. Met een doel focus je je veel meer op het bereiken van dat doel en
verspil je minder energie aan dingen die er niet toe doen. Doordat je in een doel duidelijk formuleert
wat je wilt bereiken, kun je dit doel ook goed vergelijken met de geleverde prestatie. Daardoor kun
je ‘meten’ wat je hebt bereikt. Als je de gestelde doelen bereikt, geeft dat heel veel voldoening en
daardoor groeit je zelfvertrouwen.
Je kunt verschillende soorten doelen stellen. Doelen
die op het resultaat zijn gericht, bijvoorbeeld een
bepaald toernooi winnen of Nederlands kampioen
worden (resultaatgericht) en doelen die beschrijven
hoe je een bepaalde handeling beter zou willen doen
(procesgericht).
Voor het bereiken van resultaatgerichte doelen ben je in
principe afhankelijk van je tegenstanders. Immers, jij hebt
geen invloed op het niveau van hun spel en daarom is het

“Stel jezelf specifieke doelen.”
- Joop Pols

beter om procesgerichte doelen te stellen. Procesgerichte
doelen gaan vooral over het technische deel van onze sport.
Terreinen zijn overal anders en wie meer wil bereiken zal
over een aantal verschillende worpen moeten beschikken.
Worpen waarmee je op ieder terrein uit de voeten kan.
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Bij het stellen van doelen heb je te maken met een aantal
valkuilen waar je rekening mee zal moeten houden:
•
Teveel doelen stellen in te weinig tijd. Hierdoor
richt je je aandacht op teveel dingen tegelijk en raak je in
de knoop.
•
Te algemene doelen stellen. Daardoor wordt je
aandacht nog steeds niet gefocust.
•
Het niet aanpassen van gekozen doelen als blijkt
dat ze te hoog of te laag zijn gesteld. Als je doel te laag is
heb je het te snel bereikt en motiveert het niet meer. Dan
moet je het hoger stellen. Als het te hoog is, heb je er ook
niets aan, want dan bereik je het waarschijnlijk toch niet en
vervalt de motivatie.

•
Het ontbreken van procesdoelen. Deze doelen
geven aan hoe je iets wilt bereiken. Je hebt er immers
weinig aan om te zeggen dat je Nederlands kampioen wilt
worden als je niet weet hoe je dat dan moet bereiken.
•
Het ontbreken van een sfeer waarin het stellen
van doelen geaccepteerd is. Wanneer jij tijdens die bekende
dinsdagavond eerst een uurtje gaat trainen omdat je wilt
leren porteren, drukt dat de sfeer in de groep.
Stel jezelf specifieke doelen. Zoals: “Ik breng binnen een
half jaar mijn boulegebruik naar 65%”. Zo’n doel geeft
resultaten. In elk geval beter dan de bekende ‘doe je best
doelen’.
Ga je zodra je het doel uitspreekt twijfelen of krijg je een
warm gevoel van de uitdaging? Bij twijfel, moet je eerst
nagaan waar dat gevoel vandaan komt. Gebruik daarbij
de juiste woorden. Het omschrijven van je doel in termen
van “Ik hoop dat ik volgend jaar…” of: “het zou mooi zijn
als…” geeft alle ruimte om straks als het mooie voornemen
niet bereikt is, geen echte pijn te voelen. Je hebt dan
immers alleen maar gezegd dat het mooi zou zijn als…. Een
doel kun je het beste formuleren als: ‘Volgend jaar kan ik…’
Zo’n boodschap is direct en helder.
Pas als je een moeilijk haalbaar doel stelt moet je uit je
normale gedrag komen om het toch bereikbaar te maken,
maar er gebeurt dan wel van alles.
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bestuurslid
Jan Paashuis
Jan Paashuis bekleedt sinds de bondsvergadering van
20 mei 2017 de functie van NJBB algemeen bestuurslid
met de portefeuille Wedstrijdsport. Een unieke gelegenheid
om Jan aan u te presenteren en hem te vragen naar zijn
ervaringen als bestuurslid.
Jan is lid van petanquevereniging JBC ’t Dupke in SintMichielsgestel en speelt al ruim 32 jaar petanque. Ooit
kwam hij op een camping in de buurt van Parijs in
aanraking met petanque en sindsdien is hij een frequente
beoefenaar en zet hij zich in voor de sport. Al jaren is hij
actief bij ’t Dupke door onderdeel te zijn van de technische
commissie. Maar ook als trainer en coach is hij actief.
Kortom: een echte liefhebber van de sport.

“Van recreatie, naar prestatie, naar de toekomst.”
Ontwikkelingen van topsport
Zijn hart voor de sport is niet onopgemerkt gebleven.
Door Ad Wagenaars en Peter Verleije (twee leden van zijn
petanquevereniging JBC ’t Dupke) werd hij geattendeerd
op de openstaande vacature als algemeen bestuurslid
met de portefeuille Wedstrijdsport, een functie binnen het
bondsbestuur.
Het leek hem een interessante bestuurspositie van
waaruit hij de sport verder kan ontwikkelen. En dan met
name op gebied van groei van het ledenaantal door
professionalisering van de competitiesport. “Ik hoop de
petanquesport naar een hoger niveau te kunnen tillen en
als volwaardige sport neer te zetten.”, aldus Jan. Inmiddels
zit hij alweer bijna een half jaar in zijn rol. Een van zijn
taken is het ontwikkelen van het beleid op het gebied van
topsport.
Als algemeen bestuurslid ben je onderdeel van het
bondsbestuur en werk je nauw samen met het bondsbureau
en de Commissie Wedstrijdsport Internationaal (CWI). De
komende maanden wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
het nieuwe topsportbeleid.
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Hierbij worden diverse geledingen binnen de bond
betrokken om een zo goed mogelijk voorstel in de
bondsraad van november 2018 te kunnen voorleggen. Zeker
met de Olympische Spelen in Parijs in het verschiet, ziet Jan
kansen om petanque als echte sport neer te kunnen zetten.
De zekerheid of het Internationaal Olympisch Comité (IOC)
petanque als sport gaat toevoegen aan het olympische
programma hoeft uiterlijk pas in 2021 te worden besloten.

De kans is echter aanzienlijk groter nu de Olympische
Spelen daadwerkelijk in Parijs worden georganiseerd.
Als zijnde speler, actief verenigingslid en nu ook bestuurslid
komen er veel verschillende inzichten op Jan af. Maar juist
die diverse brillen werken goed samen. Het werken bij en
de samenwerking binnen de bond bevallen Jan goed. In
zijn nieuwe functie ervaart hij ter lijve dat de sportbond
voor een lastig kruispunt staat, waarin behoorlijke
professionaliseringstappen gemaakt worden. “Van recreatie,
werken we naar prestatie (competitie) en daarmee wordt
de basis gelegd voor topsport. Hierbij moeten we de
recreatieve boulers niet vergeten, de NJBB is er voor alle
boulers, op alle niveaus”, aldus Jan Paashuis.
De komende jaren zal het nieuwe topsportbeleid aanzienlijk
veranderen. Het organisatiebeleid is de afgelopen jaren
al enorm getransformeerd. De organisatiestructuur is
rigoureus veranderd en is er een nieuwe indeling per
districten neergezet. Deze indeling stimuleert dat iedereen
die dat kan en wil, bij kan dragen aan de toekomst van
onze sport.
Daarbij zijn er onder meer regiobijeenkomsten
georganiseerd om input op te halen. Zo zoekt de bond
meer en meer de verbinding met leden ten behoeve van de
ontwikkeling van onze sport. Merkbaar is wel dat iedere
verandering, hoe klein dan ook, veel teweegbrengt. “Het is
een moeilijke transitieperiode, maar ik heb er vertrouwen in
dat we met zijn allen de juiste stappen zetten/.
Want we doen het met z’n allen, we zijn er met z’n allen:
voor onze gezamenlijke, geliefde sport.”
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Social wall
Facebook

Twitter
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Districtsnieuws
District Oost
De District Oost Zomercompetitie werd in drie zondagenDe laatste competitiedag vond plaats op 11 juni
gespeeld bij verenigingen: ’t Zwijntje, Le Pionnier en bij Karro Deux te Deventer. De vrijwilligers van de
Karro Deux. Bij allen werden de deelnemers hartelijk vereniging hadden net een drukke periode achter de
rug vanwege het organiseren van het NK Petanque
welkom geheten en de verzorging was uitstekend.
Doubletten. Desondanks was er niets van te merken in
de organisatie van de zomercompetitie. Qua uitslagen
De eerste zondag van de competitie vond plaats op
30 april. De competitie werd afgetrapt met goed weer was niets nog zeker. Op deze speeldag kon de eindstand
nog alle kanten op gaan. Uiteindelijk is het team van ’t
en 120 gezellige boulers in de gastvrije vereniging:
Zwijntje in de eerste klasse als 1e geëindigd.
’t Zwijntje. Meep Poel (districtscoördinator) heette
iedereen welkom en speciaal aan Marleen Kort
(wedstrijdsecretaris) en Hans Thijssen (scheidsrechter). Meer uitslagen van deze competitie kunt u
terugvinden op:
Tevens bedankte hij ‘t Zwijntje voor de gastvrijheid.
Om 10:00 uur gingen de boulers de baan op. Om 17:30 www.njbb.nl/oost.
werden de laatste partijen gespeeld.
De tweede zondag vond plaats op 28 mei. Wederom een
schitterende dag bij Le Pionnier te Brummen. Een mooie
en gezellige locatie met verschillende banen en veel
ruimte.

Winnaars Zomercompetitie District Oost

Door: de districtsteams
Winnaars ZTC

District Noord
Open Fries tête-à-tête kampioenschap
Voor de tweede maal vond dit jaar het
Open Fries tête-à-tête kampioenschap plaats. Het werd
georganiseerd door de vereniging De Blêde Boulers in
Mildam. Met veertig aanmeldingen was het maximum
aantal deelnemers voor die dag aanwezig. Er heerste een
gemoedelijke, maar strijdlustige sfeer. Met tien beschikbare
banen was er de hele dag door een onafgebroken stroom
aan partijen. Als een partij gereed was, hing men de ring
aan de teller als teken dat de baan beschikbaar was voor de
volgende. De in het groen beschutte baan in Mildam was
het toneel van een mooie serie één tegen één partijen op het
scherpst van de snede. De wisselbeker ging uiteindelijk naar
Gerjan de Roos van de verenging Lemsterland.
Het Open Fries tête-à-tête kampioenschap lijkt een begrip
te worden, ook buiten Friesland.
Clinic in Elsloo
Georganiseerd door de buurtvereniging, verzorgde het
district een clinic in het dorpje Elsloo. Al dan niet met tassen
en koffers attributen die voor de petanquesport worden
gebruikt kwamen ruim twintig geïnteresseerden van allerlei
leeftijden naar de clinic.
Het begon met een uitleg over de geschiedenis, de spelregels,
het materiaal, de techniek en tactiek. Vervolgens werden in
variërende samenstellingen triplettepartijen gespeeld. Met
daarbij opnieuw tekst en uitleg.
De buurtvereniging ontving vorig jaar uit een gemeentelijk
fonds 11.200 euro voor de aanleg van de twee banen van
3 bij 13 meter met een professionele ondergrond. Rond
en tussen de banen is voor een goede toegankelijkheid en
onderhoud een brede strook tegelverharding aangebracht
en zijn er twee zitbanken opgesteld.
Vacatures
Gerda van Linde is – om persoonlijke redenen –
teruggetreden als lid van het districtsteam. Dat betekent
dat in het team een vacature bestaat voor de functie
verenigingsondersteuner.
Het team heeft ook nog steeds een vacature voor de
functie districtscoördinator. Belangstellenden kunnen zich
voor beide vacatures melden via:
noord@njbb.nl.
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District Midden
Zomer Tripletten Competitie
Als gevolg van de districtsvorming had de
Zomer Tripletten Competitie (een voorzetting
van de aloude afdelingscompetities) plaats
met een voorronde in drie poules. Op basis van
de eindstand per poule wordt deze competitie
volgend jaar weer gespeeld in klassen met
promotie en degradatie.
Zomeravond Clubontmoeting
De Zomeravond Clubontmoeting (dit jaar voor de
34ste keer) is gewonnen door de vereniging Les
Sabots te Veenendaal. Het persoonlijk klassement
is gewonnen door Piet Huijs van dezelfde
vereniging. Deze ontmoeting speelt zich af op
zes avonden, waarbij in triplettenvorm leden van
verschillende verenigingen via loting aan elkaar
zijn gekoppeld.
Bijeenkomsten wedstrijdleiders en scheidsrechters
Voor zowel wedstrijdleiders, als voor
scheidsrechters werd een themabijeenkomst
voor wedstrijdleiders gehouden. De volgende
onderwerpen kwamen aan bod: de houding van
wedstrijdleiders ten opzichte van spelers, de vooren nadelen van verschillende wedstrijdsystemen
en een uitleg van het Zwitsers systeem. Tijdens
de bijeenkomst voor scheidsrechters ging
het vooral over het (nieuwe) Reglement voor
de PetanqueSport (RPS), het RPS-Plus en de
verschillen tussen het (nieuwe) RPS en het (oude)
Internationaal Spelreglement Petanque (ISP).
Vacature sportpromotor
Het districtsteam heeft nog steeds een vacature
voor de functie sportpromotor.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met
het districtsteam via:
midden@njbb.nl.
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Door: het bondsbureau

Help jouw vereniging met
nieuwe leden, wordt BIP-er
Jaarlijks worden nieuwe leden welkom geheten bij vele verenigingen. Vaak hebben deze nieuwe
leden nog geen ervaring met de technische, tactische én mentale aspecten van de sport petanque.
Het is van groot belang dat deze nieuwe petanquespelers goed worden opgevangen en begeleid
als zij voor de eerste keer bij een vereniging komen. In de meeste gevallen zorgen bestaande leden
voor de opvang van deze nieuwe petanquespelers, dit doen zij met veel passie en enthousiasme. Zij
hebben echter vaak geen opleiding tot petanque-instructeur gevolgd. Dit zorgt er voor dat nieuwe
leden vaak verkeerde of onvolledige aanwijzingen krijgen.
De stimulering van de petanquesport in Nederland vraagt
om een nieuwe benadering waarbij nieuwe leden direct op
een juiste manier kennismaken met alle basisbeginselen
van de sport. Om deze reden heeft de NJBB begin 2017
de nieuwe opleiding tot Basis Instructeur Petanque (BIP)
geïntroduceerd.
De instructeur die deze opleiding succesvol heeft afgerond,
is in staat om beginnende petanquespelers op een juiste
manier op te vangen en wegwijs te maken binnen de
vereniging. Daarnaast zorgt de BIP er voor dat de nieuwe
leden in aanraking komen met de vele technische, tactische
en mentale aspecten van de petanquesport.
Tijdens de opleiding wordt niet alleen gekeken naar het
geven van trainingen. Het gaat om de kennismaking
met alle facetten van de sport. De sporter die binnen de
vereniging is opgevangen door de BIP, weet onder andere
hoe hij een boule op verschillende manieren kan plaatsen,
kent de organisatiestructuur van de vereniging en kent de
mogelijkheden tot opleidingen en verenigingsondersteuning
vanuit de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
Pilot
Imiddels is in de zomer van 2017 de pilot van de opleiding
tot Basis Instructeur Petanque succesvol afgerond. De
deelnemers aan de pilotopleiding hebben tijdens de
vier verdiepingsbijeenkomsten en bij de verschillende
opdrachten veel geleerd over techniek en tactiek, de NJBB,
hun vereniging en het verwelkomen van nieuwe leden.
Vervolg BIP pilot
Na het afronden en evalueren van de pilotopleiding, is het
nu tijd om de opleiding in het land te gaan organiseren.
Aan de hand van de getoonde interesse zal worden bepaald
waar de opleiding eerst plaats gaat vinden. Hierbij is het
streven dat de opleiding zoveel mogelijk over het land
wordt verspreid.
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BIP geslaagden:
• Henk Lacourt van ACP Les Pointeurs,
• Eric van Waalwijk van Doorn van Va-Tout,
• Paul Benders van Bré-da-Boules,
• Frans van der Meijden van Bré-da-Boules,
• Peter van Kuijk van PV Tilburg.

Deelnemer Eric van Waalwijk van Doorn
over de opleiding BIP:
‘Met veel plezier heb ik de pilot Basis Instructeur
Petanque (BIP) gevolgd, die op vier verdiepingsdagen
werd gegeven door Joop Pols en Frans Roos. Tussen
de verdiepingsdagen door moesten we allerlei
opdrachten uitwerken voor onze portfolio, zoals
een verenigingsscan maken, onderzoeken wat jouw
vereniging aan promotie- en opvang van nieuwe
leden doet en nog veel meer.”

Geïnteresseerd?
Heb jij interesse in het volgen van de opleiding tot Basis
Instructeur Petanque of wil je hier meer informatie over?
Aarzel niet en neem contact op met het NJBB bondsbureau
via: info@njbb.nl of 030 - 75 13 800.
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Door: het bondsbureau

Kom jij het bondsbestuur
versterken?
De afgelopen jaren heeft het bondsbestuur hard
gewerkt om invulling te geven aan de
uitgangspunten die benoemd zijn in het
meerjarenbeleidsplan 2014-2016. In november 2017
neemt het bestuurslid verenigingsondersteuning
afscheid van het bondsbestuur.
Voor deze functie zoeken wij een nieuwe kandidaat.
Daarnaast zoeken we naar een bestuurslid die zich
gaat bezig houden met de portefeuille promotie.

Verenigingsondersteuning
Ben jij iemand met bestuurlijke ervaring, een frisse
kijk en ben je bekend met het verenigingsleven
en de breedtesport? Oftewel, ben jij iemand
die de komende jaren de invulling van de pijler
verenigingsondersteuning verder vorm kan geven?
Het inspelen op de wensen en behoeften van
verenigingen en het verder ontwikkelen van
producten en diensten waarmee verenigingen
ondersteund worden, zijn de belangrijkste taken
van het bestuurslid verenigingsondersteuning.

P romotie

Heb jij bestuurlijke ervaring en kennis van marketing- en communicatie? En vind je het leuk om de
sport petanque de komende jaren een extra impuls
te geven?
Het ontwikkelen van visie en beleid met betrekking
tot ledenwerving, verjonging, zichtbaarheid
en publiciteit van de sport petanque zijn de
belangrijkste doelstellingen voor de komende
jaren.
Petanque
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Interesse
Als één van functies jou aanspreekt en je meer
wilt weten over de inhoud van de functie, de
tijdsinvestering en de werkzaamheden van het
bondsbestuur, maak je interesse dan kenbaar via:
info@njbb.nl. De voorzitter van het bondsbestuur zal
dan op korte termijn contact met je opnemen.
Meer informatie over de functies is ook te vinden op:
www.njbb.nl/vacatures.

VERENIGINGEN

Op 21 maart 2018 zijn de
gemeenteraadsverkiezingen (GR2018). Dat
lijkt nog ver weg maar politieke partijen
schrijven nú al hun verkiezingsprogramma’s. Dé
gelegenheid om sport een mooie plek te geven
in de verkiezingsprogramma’s, maar ook om na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een prominente
plek voor sport op de lokale politieke agenda te
houden. Vooral de sportclubs kunnen de lokale
politiek inspireren met de kracht van sport door hen
uit te nodigen op hun club of samen een werkbezoek
of (sport)debat te organiseren.
De gemeente maakt het lokale sportbeleid en geeft
in verhouding tot de rijksoverheid veel meer uit aan
sport (130 miljoen van het rijk tegenover 1,2 miljard
van alle gemeenten samen). Succesvol samenwerken
tussen gemeenten, de lokale politiek en sportclubs
kan alle partijen veel opleveren.
Op de website: www.nocnsf.nl/gr2018 is uitgebreide
informatie te vinden over de sportcampagne richting
de gemeenteraadsverkiezingen, zoals toolkits,
handleidingen en campagneboodschappen.
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Door: het bondsbureau

In de komende periode worden in zoveel mogelijk
gemeenten Sportcampagne Teams ingericht, die samen
met de lokale sportorganisaties campagneacties
opzetten om sport onder de aandacht te brengen van de
politiek.
Het Sportcampagneteam NL ondersteunt deze
Sportcampagne Teams met een toolkit die vanaf
september 2017 voor hen beschikbaar is. Het
Sportcampagneteam NL is een samenwerking van
sportbonden, NOC*NSF, Vereniging Sport, Gemeenten
en Sportkracht12 met medewerking van Kenniscentrum
Sport en het Mulier Instituut.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een
Sportcampagneteam NL in hun gemeente via:
http://gr2018sport.nl/regio/ of door contact
op te nemen met het bondsbureau via:
info@njbb.nl.

VERENIGINGEN

Vereniging aan het
Jeu de boules vereniging ’t Veer (Raamsdonksveer,
Noord-Brabant) staat voor een aantal grote
veranderingen. Zo willen zij leden stimuleren om
mee te doen aan de competities, hebben zij zich
aangesloten bij de NJBB en zijn ze hard aan het
werk om in samenwerking met de gemeente een
nieuwe boulelocatie te realiseren.
Introductie vereniging ‘t Veer
De vereniging ‘t Veer is opgericht op 5 oktober
1995 door een kleine vriendengroep. Door de jaren
heen zijn ze gegroeid tot een club met 38 leden. De
naam staat voor een afkorting van de plaatsnaam
Raamsdonksveer. Sinds 14 juni 2017 heeft ’t Veer zich
aangesloten bij de NJBB.
De club kan omschreven worden als een sociale,
gezellige club met oude en nieuwe leden. “We
proberen altijd iedereen erbij te betrekken”, aldus
secretaris Hens Kieboom. “Iedereen krijgt een rol bij
de club en iedereen boult met elkaar”.
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De club draagt de slogan: “Petanque voor alle
leeftijden” dan ook met trots. Het is een bewuste
keuze geweest om juist dit als slogan te gebruiken.
“Ten eerste omdat we dus allemaal tegen elkaar
spelen, en ten tweede om extra te benadrukken dat
iedereen die interesse in de sport heeft welkom is bij
ons.”
Momenteel is de club gevestigd in de tuin van het
gemeentehuis in Raamsdonksveer en heeft het negen
jeu de boules banen. Helaas moeten zij daar op
termijn weg en zijn ze in gesprek met de gemeente
over een nieuwe locatie.
Toekomstige locatie
In samenwerking met de gemeente en andere
partijen zijn al vele gesprekken gevoerd over
toekomstige locaties voor de vereniging. Momenteel
trachten zij per 1 april 2018 te verhuizen naar de
Meidoornstraat in Raamsdonksveer.
Een locatie waarin de gemeente zowel de jeu
de boules vereniging, de judovereniging, als de
voedselbank in een pand wil samenbrengen.

woord

Door: secretaris Hens Kieboom en voorzitter Gerard Boellaars

Deze toekomstige locatie zal eveneens de negen
boulesbanen bevatten, met optioneel nog 4 banen
erbij, vanwege de groei van de vereniging. De
vereniging zal een gezamenlijke kantine delen
met de judovereniging. Wat kansen biedt om onder
een jonger publiek de sport onder de aandacht
te brengen. Ook de voedselbank biedt kansen om
samenwerkingen aan te gaan.

Promotie van de sport
De samenwerking met de gemeente is goed.
Zo hebben we ook projecten om de sport te
promoten. Naast Sjors Sportief, een project om
basisschoolkinderen te stimuleren om andere sporten
uit te proberen, heeft de gemeente het MAX Vitaal
project. Dit is een landelijk project voor mensen van
55 jaar of ouder.

Zoals bijvoorbeeld het in het voedselpakket
aanbieden van een flyer, waarin een proefles
petanque aangeboden wordt. Of door bijvoorbeeld de
vrijwilligers van de voedselbank te triggeren om een
boule te komen werpen.

Na het invullen van een vragenlijst, verkrijgen de
deelnemers een advies over welke sport het beste
bij hun situatie past en vervolgens wordt door
de gemeente gestimuleerd om eens een dagje
mee te sporten bij de locale verenigingen die
hen aanbevolen worden. Laatstgenoemde project
bleek een groot succes te zijn voor ‘t Veer, omdat er
welgeteld vier nieuwe leden zich bij de vereniging
aansloten.

Professionalisering
De vereniging heeft als doel om verder te
professionaliseren. Zo zijn zij hard aan het werk om
de voorzieningen op de toekomstige locatie zo goed
mogelijk te regelen.
De vereniging heeft zich aangesloten bij de NJBB
om meer draagvlak te verwerven bij de gemeente bij
het zoeken naar een nieuwe locatie en vooral ook
vanwege de verenigingsondersteuning die de NJBB
daarin biedt.
Daarnaast wil het bestuur van de vereniging de
leden stimuleren om mee te doen aan competities,
zoals de NPC. Door aansluiting bij de bond kunnen
wij onze leden een wedstrijdlicentie aanbieden. Met
deze licentie kan zowel aan regionale als landelijke
toernooien worden deelgenomen. En daarbij zijn
onze leden met deze licentie verzekerd, vanwege de
aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering die
eraan verbonden is.
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Tot slot
Kortom, iedereen is welkom bij JdB ‘t Veer. Kom gerust
een keer kijken!

www.jeudebouleshetveer.nl

Tussen

Regels

de

Boudewijn Waijers, scheidsrechter.

Ditmaal in Tussen de Regels een paar losse
ergernissen van spelers of scheidsrechters.
Dichtmaken van gaten
Sinds enkele jaren mag je voor je een boule werpt
ervoor kiezen, in plaats van de laatste inslag van
een boule, één willekeurige inslag van een boule
dicht te maken. Meer ook niet. Je ziet wel eens
spelers die na het dichtmaken van drie gaten in
één keer met een genereuze veeg, zonder de voeten
op te tillen, achteruit terugsloffen naar de cirkel.
En met deze beweging nog eens vijf inslagen
dichtmaken. Een scheidsrechter die dit ziet zal hier
zeker een waarschuwing voor geven en bij herhaling
overgaan tot andere maatregelen. Ook heb ik wel
eens gezien dat een speler geen gat dichtmaakte,
maar een onwelgevallig ‘heuveltje’ vlak voor het
but egaliseerde. Dat is géén inslag van een boule
dichtmaken, dat is een verandering van het terrein.
En dat is net als het verwijderen van een takje of een
plukje onkruid op de baan verboden.
Rommel op de baan
Mag je rommel op de baan dan niet verwijderen?
Nee. Nadat de keuze voor de baan is gemaakt of
nadat de baan aan je is toegewezen heb je de baan
te accepteren zoals je deze aantreft. Dit is inclusief
takjes of plastic zakken die er tijdens het spel op
waaien. Het houdt ook in dat je geen spullen op de
baan mag leggen die niet bij het spel horen. Glazen,
lunchboxen en bouletasjes horen niet op de baan
thuis. Leg deze buiten de lijnen. Het liefst zelfs
achter eventuele afzettingen. Boules moeten de kans
hebben om uit te rollen.
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Uit!
Als een boule buiten de lijnen is geweest en weer
terug in het veld komt, dan is deze uit. Volgens de
regels moet de boule in dit geval zo snel mogelijk
worden verwijderd. Een uitzondering hierop is
dat zolang de andere partij zelf nog geen boule
heeft geworpen de boules die uit zijn gegaan nog
steeds buiten de lijnen mogen worden gelegd. Je
mag hier dus even mee wachten. Bijvoorbeeld om
de tegenstander die nog steeds in de cirkel staat
om haar volgende boule te gooien niet uit haar
concentratie te halen. In dergelijke gevallen is het

overigens verstandig om even duidelijk kenbaar te
maken dat de boule uit is geweest. Bijvoorbeeld
door het roepen van een luid: “Uit!”. Dat voorkomt
dat er later onenigheid ontstaat. Vanzelfsprekend is
artikel 27 in zo’n geval niet van toepassing. Artikel
27 verbiedt boules op te rapen vóór het einde van de
werpronde.
Geef elkaar de ruimte
Petanque is een sociale sport. Voor velen een reden
om de sport te beoefenen. Regels zijn er om bij
onduidelijkheden iets te hebben om op te kunnen
terugvallen. Op de eerste plaats proberen wij
deze natuurlijk onderling uit te praten of zelfs te
voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat we elkaar
in onze waarde laten en elkaar de ruimte geven.
Dat laatste komt ook tot uiting bij het werpen van
boules. Als een tegenstander in de cirkel staat om
een boule te gooien, gun hem/haar dan de kans om
dat in alle rust te doen. Maak geen herrie, sta stil en
bewaar een afstand van ten minste twee meter tot de
speler die gaat gooien. Al deze regels staan trouwens
ook in het Reglement voor de Petanquesport (RPS).
Geef je maat de ruimte
De opmerkingen uit de vorige alinea slaan alleen
op het gedrag van uw tegenstanders. Voor uw
teamgenoten gelden deze regels niet. Uw maat
mag dus bijvoorbeeld achter het but staan om u
aanwijzingen te verlenen bij het werpen van uw
boules of het but. Zeker als u voor de eerste keer met
iemand speelt is het verstandig om eerst even te
vragen of deze wel van dergelijk goedbedoeld advies
gediend is. Veel spelers ergeren zich eraan, maar zijn
te bleu of te beleefd om er iets van te zeggen. Dit
geldt meer wanneer zij invallen in een equipe. Even
van tevoren informeren kan een hoop onbedoelde
ergernis voorkomen. En het draagt zeker bij tot een
beter wedstrijdresultaat en een gezellige dag!
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