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Organiseert het PARELTOERNOOI 
  doubletten  

en het  promotie toernooi  voor: 

Recreanten en c. licenties 

Inschrijven: OnTip of 06-18215646    petanque club Oisterwijk moergestelseweg 32d 

Website: www.petanquecluboisterwijk.nl                     5062JW Oisterwijk tel: 013-521697 

Ook deze keer weer op de eigen banen van de P.C.O. 

        Uitsluitend voor W. licenties 

Zondag  18 augustus 

 

5 voorgelote partijen + finale 
 
Prijzen in €€€ 

Inschrijfgeld € 12.00 per doublet 

Inschrijving  sluit 15 augustus 

Club kleding gewenst 

 Aanmelden tot 10.15 

 Aanvang exact  10.30 

Zaterdag 17 augustus 
4 voorgelote partijen + finale 

Prijzen in natura 

Gesponsord door Albert Heijn  
              Oisterwijk  

Inschrijfgeld € 10.00 per doublet 

Inschrijving  sluit 14 augustus 

Gelijke herkenbare kleding gewenst 
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Voorwoord

Beste lezer,

Deze petanque is met zorg 
samengesteld in samenwerking met  
JBC Plop als gastredactie. Zij tonen hun 
vereniging in de rubriek ‘Vereniging aan 
het woord’.

De kampioenen van de NPC, de 
verkiezing van de bondsraad en een 
verhaal over Jobbi en Mario die als 
‘Monsjeu de Boules’ de sport gaan 
promoten, zijn onderwerpen die verder 
in deze editie van het blad aan bod 
komen.

Veel leesplezier!

De redactie 

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

Agenda
NJBB EVENEMENTEN 2019

ZATERDAG / ZONDAG 13 EN 14 JULI
NK Mix
Les Boules Fleuries, Lisse

ZATERDAG 31 AUG  / ZONDAG 1 SEPT
NK Veteranen
NK Beloften
JBC Nieuwerkerk
Nieuwerkerk aan den IJssel 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
Start NPC seizoen 2019/ 2020

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Strategisch beraad
Bondsbureau NJBB, Nieuwegein
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NIEUWE MEDEWERKER 
BONDSBUREAU
Het bondsbureau telt sinds 1 juni acht 
medewerkers. Verderop in het blad 
stellen twee nieuwe medewerkers zich 
nog voor, maar hier is Nort Hesse. Nort 
gaat uren opvullen die zijn vrijgekomen 
in verband met het parttime verlof 
van communicatiemedewerker Laura 
Vaessen. 
“Ik heb tijdens en na mijn studie altijd 
gezocht naar een baan in de sportcom-
municatie en de NJBB geeft mij nu die 
kans. Ik kijk heel erg uit naar het maken 
van mooie petanque-content en de 
communicatie met iedereen binnen de 
Nederlandse petanquewereld.”

Op woensdag 19 juni om 14:30 was  
onze voorzitter Sjoerd Pieterse te horen 
bij EenVandaag op NPO Radio 1 in de 
rubriek ‘de Optimist’. Het ging onder 
meer over de opkomst van jeu de  
boulesbars in Nederland.

2 LEDEN VOOR DE FINANCIELE COMMISSIE
Als lid van de financiële commissie volg je de ontwikkelingen binnen de NJBB 
zorgvuldig. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bondsbestuur over 
de gevolgen van ontwikkelingen m.b.t. het financiële beleid. Tevens monitor je de 
(tussentijdse) financiële rapportages. De commissie bestaat uit drie personen. Op dit 
moment zijn er twee vacatures ontstaan in de commissie en zoeken wij versterking 
van twee enthousiaste kandidaten.

Geschikte kandidaten hebben ervaring op financieel gebied. Zij beschikken over 
actuele kennis en ervaring op het gebied van administratieve organisatie en het 
opstellen en/of controleren van jaarrekeningen. Bij voorkeur heeft hij/zij een achter-
grond als accountant, bedrijfseconoom en/of econoom/jurist. 
 
Leden van de financiële commissie dienen meerderjarig en lid te zijn van een bij de 
NJBB aangesloten vereniging. De geschatte tijdsbesteding bedraagt circa 12-16 uur 
per jaar voor het lezen en beoordelen van stukken en het controleren van de jaar- 
rekening op het bondsbureau in Nieuwegein (1x per jaar). De leden van de financiële 
commissie worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering van november 
voor een periode van 1 jaar. 

Meer informatie over alle vacatures staat op www.njbb.nl/vacatures

KORT NIEUWS

NPO RADIO 1 
ZET JEU DE BOULES 
OP DE KAART

Via www.nporadio1.nl is het interview 
terug te luisteren. Kijk op de pagina  
van woensdag 19 juni en luister de uit-
zending van EenVandaag terug tussen 
14:00 en 16:00. Sjoerd is te horen vanaf 
0:28:05.

VACATURES VOORZITTER BONDSBESTUUR

BESTUURSLID PROMOTIE

LID REGLEMENTENCOMMISSIE

OPLEIDERS

LEDEN DISTRICTSTEAM
Districtscoördinator voor:  
districtsteam Noord en Zuidoost
Verenigingsondersteuner voor:  
districtsteam Noord, Midden en Oost
Sportpromotor voor:  
districtsteam Midden, Oost, West,  
Zuidoost, Zuidwest en Zuid
Webredacteur voor:
districtsteam West

INTERESSE? 
Voel jij je aangesproken en wil jij je 
steentje bijdragen? Neem dan contact 
op met het bondsbureau en stuur een 
e-mail naar info@njbb.nl.
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Net terug van het Nederlands Kampioenschap Tripletten in 
Zeist. Twee lange dagen (voor de vrouwen en jeugd één) waarin 
weer van alles was te beleven. Voor de zaterdagochtend was 
de weersverwachting beroerd, maar het werd nog net op tijd 
droog, zodat de heren toch de hele dag zonder regenkleding 
konden spelen. Parkeren is in Zeist op dit soort dagen een 
uitdaging; althans, de straat voor het boulodrome (zelf noemen 
ze het ‘boulers droom’) staat al gauw vol. Verderop is genoeg 
parkeerruimte maar dan moet je wel een stukje lopen.

Zo’n NK is echt de moeite waard om mee te maken. Als speler, 
maar ook als toeschouwer. Natuurlijk zijn er verschillen in 
spelniveau; de voorrondes zorgen ervoor dat de - op de 
betreffende dag - beste spelers komen bovendrijven, die het 
vervolgens in de finalerondes tegen elkaar opnemen. Vanaf 
de eerste partij zie je hier alle spelers heel serieus onze sport 
beoefenen, in een ontspannen en ongedwongen sfeer. Heel 
leuk om te zien.

De finales leverden het nodige spektakel op. In de finale van 
de junioren toonden de spelers zich heel geconcentreerd, 
gedisciplineerd en sportief. Zij maakten er een spannende 
show van.

De finale van de dames was van hoog niveau; een felle maar 
sportieve strijd die uiteindelijk werd beslist met een loepzuiver 
schot op een afstand van meer dan 10 meter.

Bij de mannen duurde de finale het langst; het was 
super spannend. Beide equipes lieten ons genieten van 
schitterende plaatsballen, knappe reddingen, mooie schoten... 
Onvermijdelijk ook van beide kanten zo nu en dan fraaie acties 
die toch nèt mislukten. De heren waren aan elkaar gewaagd, 
en dat maakt een finale tot een enerverend maar vooral fraai 
schouwspel.

Al met al twee dagen petanque om van te smullen.
De vrijwilligers die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt heb 
ik ter plaatse al bedankt voor hun geweldige inzet. Ik wil bij 
deze ook de sporters bedanken voor het kijkplezier dat zij de 
toeschouwers met hun spel hebben bezorgd.
Nederlandse Kampioenschappen bezoeken: warm aanbevolen! 
In juli is de volgende gelegenheid: het NK mix. Kom kijken (of 
meedoen) en geniet!

VAN DE 
VOORZITTER

Sjoerd Pieterse

GEOLOGIC BOULES EN BUTS
Er is veel over getwist, de Geologic boules en buts van de 
winkelketen Decathlon. Zijn ze nou wel of niet goedgekeurd 
door de FIPJP als geldig materiaal? 
Als we kijken naar de lijst van goedgekeurde boules en buts 
staat daar:

Dus deze boules zijn wel goed. De geologic buts staan niet op 
de lijst, dus die zijn niet goedgekeurd. 

NEDERLANDSE LOTERIJ DRAAGT MEER 
DAN TON AF AAN NJBB
Natuurlijk doe je mee aan een loterij voor de 

mooie prijzen, maar de Nederlandse Loterij doet 

veel meer dan alleen maar geld uitkeren aan 

prijswinnaars. 

Jaarlijks gaat er meer dan 40 miljoen euro vanuit Nederlandse 
Loterij naar de Nederlandse sport. Iedereen in de sport heeft 
daar wat aan. Hiermee worden contributies lager gehouden, 
kunnen competities worden georganiseerd en kan de sport via 
innovaties mee met maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
de digitalisering. 
€43 miljoen van de opbrengst gaat naar NOC*NSF, de organi-
satie die (top)sport in Nederland bevordert. Dit is meer dan de 
helft van de totale financiering van NOC*NSF. € 128.124,- ging 
daarvan in 2018 naar de NJBB.
Meer informatie hierover is te vinden op: 
www.nederlandseloterij.nl/spelersbedankt.
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COMPETITIE

ALLE NPC-KAMPIOENEN 
OP EEN RIJTJE

POULE KAMPIOEN
1001 Les Cailloux 1

2001 JBV Amicale Cuyk 1

2002 ELZA-Boules 1

3001 t Lover 2

3002 Petangeske 2

3003 Les Boules Fleuries 1

3004 De Gooiers 1

4001 Le Biberon 1

4002 JBC Lingewaard 1

4003 JdB Dongen 2

4004 JBC Vlaardingen 1

4005 JBV Bulderbaan 1

4006 ABA 2

4007 PUK 3

4008 Les Taxateurs 2

5001 JBV De Blêde Boulers 1

5002 t Lover 4

5003 La Donnée 1

5004 Boules de Boeuf 3

5005 Littie of Littienie 1

5006 JdB Dongen 3

5007 Les Pointeurs 3

5008 Waddinxveen JdB 1

5009 JdB vereniging OSB 1

5010 Les Cailloux 5

5011 De Hakhorst 2

5012 t Zwijntje 2

6001 JBC Plop 5

6002 Mooie Boule 5

6003 Mooie Boule 4

6004 PV Wij Liggen 4

6005 JdB Dongen 4

6006 L’Esprit 3

6007 JBC Maasstad 1

6008 JBC Nieuwerkerk 3

6009 De Bouledozers 1

6010 Les Bohemiens 1

6011 t Zwijntje 3

6012 Cercle de Petanque 4

6013 Kampong 2

6014 De Nijeboulers 5

Het NPC seizoen 2018-2019 is ten einde. Alle kampioenen in  

de 41 poules, verspreidt over 6 divisies, zijn bekend! Ruim 3000  

spelers hebben minimaal één wedstrijd gespeeld gedurende  

seizoen 2018-2019. Jong en oud, man en vrouw, de NPC is een  

competitie voor iedereen. 

NPC 
kampioenen!

LANDSKAMPIOEN
Les Cailloux is landskampioen! Felicita-
ties aan het team en de vereniging voor 
deze uitzonderlijke prestatie.

Vanaf het eerste reguliere NPC seizoen 
draait Les Cailloux al mee in de top. 
Het eerste seizoen eindigde het team 
nog tweede, achter ‘t Dupke, maar vorig 
seizoen en dit seizoen is Les Cailloux 
de beste van Nederland. Les Cailloux is 
dit seizoen kampioen geworden met 11 
winstpartijen, van de 14, en slechts één 
nederlaag. De nederlaag is geleden tegen  
‘t Dupke.

EUROCUP
Les Cailloux mag de Nederlandse eer 
weer verdedigen bij de EuroCup met de 
voorrondes in de zomer. 
Tijdens het CEP congres in april is de  
loting voltrokken voor de poule indeling 
van de voorrondes EuroCup.
Nederland (Les Cailloux) is ingedeeld  
in Poule B, samen met Italië, Jersey, 
Noorwegen, Polen, Duitsland en Estland. 
Voor Poule B zullen de voorrondes 
plaatsvinden in Italië, van 25 tot en met 
28 juli.

De landskampioenen, team Les Cailloux 1, beeld: Les Cailloux
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Tekst: het bondsbureau

Tekst: Jos van Schijndel van JBC Plop

NPC 
SEIZOEN 
2019 - 2020
Het lijkt misschien nog wat ver weg, 
maar de voorbereidingen voor het  
komende seizoen zijn in volle gang. 
Vrijdag 21 juni is de voorlopige indeling 
gepubliceerd.

Het was een behoorlijke puzzel om 
ook dit jaar weer tot de huidige indeling 
te komen. Er moet rekening worden  
gehouden met de maximumcapaciteit 
van de verenigingen, de maximum- 
capaciteit van de uitwijklocaties, reisaf-
standen, zo min mogelijk teams van 
dezelfde vereniging in één poule en het 
moment waarop dezelfde verenigingen 
in een poule tegen elkaar spelen. Dat is 
niet niks en daarom krijgen we ieder jaar 
ook veel reacties na het bekendmaken 
van de voorlopige indeling. 
Veel verzoeken kunnen op dat moment 

gewoon door verenigingen worden 
opgelost. Wijzigingen in één poule heb-
ben ook effect op wedstrijdschema’s in 
andere poules. Daarom wordt vereni-
gingen verzocht om in eerste instantie 
te kijken of een verzoek of probleem 
zelf kan worden opgelost. 

Lukt dit niet, kan er contact worden  
opgenomen door de NPC-contact-
persoon met het bondsbureau. Dit 
kan uitsluitend worden gedaan door 
de NPC-contactpersoon binnen de 
vereniging. Bundel alle verzoeken in een 
bericht en e-mail dat naar npc@njbb.nl. 

LET OP!
•  Upgraden van C- naar W-licentie kan 

vanaf 1 juli 2019 voor €9,75 in plaats 
van €20,25!

•  De NPC-contactpersoon kan tot en 
met zondag 14 juli reageren op de  
voorlopige indeling.

•  Verzoeken die na 14 juli binnenkomen 
worden niet in behandeling genomen

•  De definitieve indeling wordt uiterlijk 
vrijdag 9 augustus 2019 gepubliceerd 
op www.nlpetanque.nl. 

inschrijftermijn
geopend

einde 
inschrijftermijn

indeling bekend einde 
reactietermijn op 

indeling

definitieve 
indeling bekend

eerste 
richtspeeldag 
seizoen '19/'20

11 april '19 5 mei '19 21 juni '19 14 juli '19 9 augustus '19 21 september '19

Seizoen 
2019 / 2020

De start van de NPC, in voormalig afdeling 5 (regio Venray, Nijmegen, Den Bosch, 
Uden), verliep aanvankelijk erg moeizaam. Deze regio heeft niet alleen verenigingen 
die deel uitmaken van de NJBB, maar ook veel zogenaamde ‘zwarte clubs’, allen 
heel actief en met mooie eigen accommodaties.
In afdeling 5 werd een wintercompetitie georganiseerd vanaf 1989, waarvan de eerste 
jaren samen met de oude afdeling 14. De organisatie was voortreffelijk en de deel- 
name was groot. Wij zaten dus echt niet te wachten op een nieuwe wintercompetitie. 

Er bleek veel weerstand te zijn bij de verenigingen. Mopperende geluiden klonken: 
weggaan bij de bond, boycotten, enzovoorts. De gemoederen tijdens bijeenkomsten 
liepen hoog op. Het gevolg daarvan was, dat enkele verenigingen inderdaad hun 
licenties inleverden en dat er twee wintercompetities van start gingen. Die zijn er nu 
nog steeds. 

Na het jaar van de pilot, waaraan ook JBC Plop deelnam, kregen we de eerste volle-
dige NPC-seizoen in 2016. Voor sommige teams betekende dit: grote reisafstanden. 
Voor ons was dit een grote teleurstelling. Wij speelden al meer dan 25 jaar in de 
regio.
Er was veel onvrede bij de verenigingen en verscheidene teams werden teruggetrokken, 
overigens niet bij ons. Het was heel erg wennen aan de nieuwe opzet. 
Wij hebben ons altijd positief opgesteld om de NPC een kans te geven.

Het bleek de moeite waard. Na een moeilijk begin is naar onze mening de NPC 
uitgegroeid tot een hele mooie competitie. Prima georganiseerd door de NJBB. Onze 
vereniging JBC PLOP neemt deel met 9 teams. Er worden elke zaterdag wedstrijden 
gespeeld, dus ook op de tussenliggende zaterdagen.
Onze complimenten voor de wedstrijdcommissie van de NJBB!

NPC, GEEF HET 
EEN KANS!
De NPC, een geweldige  

competitie voor zowel de  

actieve wedstrijdspelers als  

de recreatieve boulers.
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TOERNOOIEN

NK’S 2019 
uitslagen

Meer informatie over de NK’s kun je vinden op 

www.nlpetanque.nl

NK TÊTE-À-TÊTE / 14 APRIL / PC OISTERWIJK - OISTERWIJK 

DE UITSLAG
Mannen
1. Kees Koogje (ABA)
2. Essa Agzoul (Les Cailloux)
3. Leo Bos (PUK)
3. Patrick Bakens (‘t Lover)

Vrouwen
1. Anette van Velzen (‘t Zwijntje)
2. Danielle Snijders (Sporting Badhoevedorp)
3. Lonneke Willems (Amicale Cuijk)
3. Carina van der Lee (Les Cailloux)

Jeugd
1. Koen Wentink (L’Esprit)
2. Jordan Niechcial (Ca Roule)
3. Luca Kok (L’Esprit)
3. Rens de Roos (De Blêde Boulers)

DE UITSLAG
Mannen
1. Joey van Doorn en Ali Doualeh (‘t Dupke)
2. Marco van Zijderveld en Moussa Agzoul (ABA)
3. Marcel van Nieuwenhuizen en Kees Koogje (ABA)
3. Milan Heiligers en Dennis Mul (PV Tilburg, ‘t Dupke)

Vrouwen
1. Sandy Rikkers, Katy Kamps (Les Cailloux)
2. Anette van Velzen, Diana Logtenberg (‘t Zwijntje)
3. Josefien Koogje, Selena van der Hoef (ABA, ‘t Lover)
3. Maaike Hooijmaijers, Noelle Viguurs (‘t Dupke)

Junioren
1. Luca Kok en Koen Wentink (L’Esprit)
2. Dylan Velthuis en Rens de Roos (Folâtre, Blêde Boulers)
3. Max Hokken, Jeseja Letlora (L’Esprit, Almere) 

Aspiranten
1. Kasper Stok van Gouda, Quinten Luisman van (ABA)
2. Lars de Roos, Kim van Gellekom (Lemsterland, Folâtre)

Pupillen
1. Tygo Schimmel, Sietse Stok (PV Gouda)
2. Marit Kok, Scott van Ham (L’Esprit, Folâtre)

NK DOUBLETTEN
18 EN 19 MEI
PETANGESKE
BERGEN OP ZOOM

De kampioenen van het 
NK Doubletten 2019

Het podium van het NK Tête-à-tête 2019
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Tekst: het bondsbureau

NK TRIPLETTEN / 15 EN 15 JUNI / LES CAILLOUX - ZEIST 

DE UITSLAG
Mannen
1. Dennis Mul, Patrick Tuaux, Ali Doualeh (‘t Dupke)
2. Edward Vinke, Patrick Schotvanger, Junior de Jong (PUK)
3. Didier Fifi, Noël Kempeneers, Wietse van Keulen  

(‘t Lover, Les Cailloux, ‘t Lover)
3. Ferdinand Wiese, Marwin van Diermen, Frank Schepers  

(‘t Zwijntje)

Vrouwen
1. Katy Kamps-Bosch, Ria Kampers, Jenny den Baas  

(Les Cailloux, Vlaardingen, ‘t Dupke)
2. Lieke van der Voort, Lynsey de Bruijn, Marina Blom  

(Petangeske, Middelburg, ‘t Lover)
3. Josefien Koogje, Matilda Boström, Selena van der Hoef 

(ABA, ABA, ‘t Lover)
3. Marsha Nuijten, Roby van Rooijen, Linda Schuurbiers  

(Les Cailloux, PUK, Petangeske)

Junioren
1. Dylan Velthuis, Jeseja Letlora, Jordan Niechcial  

(Folâtre, Almere, Ça Roule)
2. Luca Kok, Koen Wentink, Rens de Roos  

(L’Esprit, L’Esprit, Blêde Boulers)
3. Max Hokken, Maarten Stoop, Leon van Gellekom  

(L’Esprit, Boel de Boule, Folâtre)

Aspiranten
1. Lars de Roos, Kim van Gellekom, Noah Elzinga  

(Lemsterland, Folâtre, But 84)
2. Kasper Stok, Jarno Abeling, Quinten Luisman  

(Gouda, Gouda , ABA)

Pupillen
1. Leaf van der Brugge, Sietse Stok, Milan Gunther-Mohr 

(Folâtre, Gouda, L’Esprit)
2. Tygo Schimmel, Marit Kok, Scott van Ham  

(Gouda, Gouda, Folâtre)

Het podium van het NK Tripletten 2019

Het finaleweekend van de Masters wordt dit jaar 

gespeeld op 16 en 17 november bij De Gooiers in 

Nieuw-Loosdrecht. De kwalificaties zijn inmiddels 

halverwege, waarmee een voorzichtige eerste 

balans kan worden opgemaakt. 

De kwalificatietoernooien die nu nog op het programma staan 
zijn op 17 augustus: de Martini Masters bij Près le But en op 14 
september: HPW Tripletten bij PUK. 

Equipe Joey van Doorn, Patrick Tuaux en Ali Doualeh hebben 
zich middels winst op het NK Tripletten gekwalificeerd voor 
het finaleweekend van de Masters.

In totaal doen er acht equipes mee aan het finaleweekend. 
Dit zijn de winnende equipe van het NK Tripletten én de  
nummers 1 t/m 7 van de ranglijst, opgemaakt na de kwalifica-
tiecyclus.

EERSTE 
   finalisten 
MASTERS BEKEND
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PROMOTIE

             www.monsjeudeboules.nl   |   monsjeudeboules@njbb.nl

Monsjeu de Boules is een sportpromotieconcept van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. 

JEU DE BOULEN ALS 

EEN ECHTE KAMPIOEN?

Jeu de boules-toppers van Nederland geven jeu de boules 
clinics aan iedereen die wil ervaren hoe leuk het is om jeu 
de boules te spelen. Dat kan zijn bij een bedrijf, in een 
park, bij een jeu de boules bar, waar je maar wilt. 

Wil jij met jouw collega’s, vrienden, familie een gezellige 
activiteit én leren hoe je de tegenstander met gemak 
kunt inmaken? Neem dan contact op met Monsjeu de 
Boules en hij komt met zijn mobiele banen, sportmateriaal 
en sfeervolle aankleding naar je toe!

JEU DE BOULEN IN FRANSE STIJL? 
Monsjeu de Boules heeft samenwerkingsverbanden met 
foodtrucks zodat er een heus Frans festival op locatie 
neergezet kan worden. Formidable!

Sinds kort zijn er twee topspelers op vaste basis 

actief binnen het sportpromotieconcept ‘Monsjeu 

de Boules’. Met deze sportpromotie willen we 

mensen die nog niet bekend zijn met petanque 

laten ervaren dat het veel meer inhoud dan alleen 

maar een boule naar het but gooien en hun zo 

enthousiast maken voor de sport 

Het gaat om de 18-jarige Jobbi Schefferlie (Les Boulistes - 
Gorinchem) en de 21-jarige Mario Blom (‘t Lover - Asten).  
Zij verzorgen namens ‘Monsjeu de Boules’ clinics door het  
hele land. Maar wie zijn zij? Dat vertellen ze je zelf. 

JOBBI SCHEFFERLIE
“Beste bouler, mijn naam is Jobbi Schefferlie, afkomstig uit 
Gorinchem. Toen ik 9 jaar oud was ben ik begonnen met 
petanquen bij Les Boulistes in Gorinchem waar ze een grote 
jeugdafdeling hebben. Na enkele jaren werd ik geselecteerd 
voor de regionale en later ook de nationale jeugdselectie. Hier 
ben ik verder ontwikkeld wat resulteerde in meerdere malen 
Nederlands kampioen en zelfs deelname aan het WK in China. 

BONJOUR MONSJEU!
Naast als speler ben ik ook actief in de organisatie van Les 
Boulistes. We organiseren veel evenementen voor scholen, 
jongeren, ouderen en bedrijven. Terwijl Les Boulistes een (nog) 
redelijk kleine vereniging is, lukt het ons om in Gorinchem 
een bekend imago te creëren. Dat heeft alles met organisatie 
en promotie te maken. We hebben een samenwerking met 
‘Gorinchem Beweegt’ waardoor wij elk jaar veel jongeren met 
een clinic kunnen verwelkomen. 

OOK VOOR VERENIGINGEN!
Dit jaar ben ik gestart met de functie als ‘Monsjeu de Boules’ 
bij de NJBB. Samen met Mario geef ik clinics, met name aan 
bedrijven. Bij mijn eigen vereniging heb ik gemerkt dat er 
regelmatig aanvragen zijn van bedrijven voor een bedrijfs- 
uitje. Voor een paar euro per man meer krijgt het bedrijf een 
professionele clinic van ons. De verenigingen zijn ontzorgt 
en kunnen nog steeds maximaal van de baromzet genieten. 
Win win voor iedereen. Wij kunnen met onze mogelijkheden 
een clinic volledig naar wens invullen, waardoor de sport, de 
vereniging en wij ons optimaal kunnen presenteren aan de bui-
tenwereld. Dus vergeet ons niet mee te nemen in het aanbod! 

In september 2019 start ik met de HBO opleiding Associate 
Degree Eventmanager. Hier leer je om maximaal rendement 

Flyer ter promotie van de jeu de boules clinics. Ook op jouw werk! Mario Blom (links) en Jobbi Schefferlie
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Tekst: Jobbi Schefferlie en Mario Blom, beeld: het bondsbureau

Monsjeu de Boules is een échte petanque-kenner. Hij weet antwoord op 
al je petanque vragen. Heb je een vraag over spelregels, de organisatie 
van de sport of iets over petanque in het algemeen? Monsjeu de Boules 
heeft altijd een antwoord voor je.

Monsjeu de Boules is een sportpromotieconcept van de NJBB. Monsjeu de 
Boules is in te huren door bedrijven voor jeu de boules clinics. Topspelers 
van Nederland geven tips en tricks in een sfeervol aangeklede setting 
op gewenste locatie. Neem contact op met het bondsbureau voor meer 
informatie via info@njbb.nl.

“Het but wordt uitgeschoten. Waar wordt de 

nieuwe mène gespeeld? Op de plek waar de 

vorige mène, toen het but is uitgeschoten, is 

gestart of op de plek waar het but lag toen die 

werd uitgeschoten?” 

- Anoniem

Om de plaatst te bepalen waar de cirkel moet worden  
getrokken in deze nieuwe werpronde wijkt de reglemen-
tencommissie af van artikel 7 (eerste alinea na punt 4): 
“... In de volgende werpronde wordt het but uitgeworpen 
vanuit een werpcirkel die geplaatst of getekend wordt 
rond het punt waar het lag aan het einde van de vorige 
werpronde, enz.”.

Hoe bepaal je die plaats als het but is uitgeschoten?  
Daarvoor zijn meerdere interpretaties. De twee belan- 
rijkste zijn: zo dicht mogelijk bij:
•  de plaats waar het but de uitlijn overschreed. De werp- 

ronde eindigt immers op het moment dat het but de 
uitlijn overschrijdt (artikel 9). Wat het but daarna doet is 
niet relevant meer, of

•  de plaats waar het but lag voor het werd uitgeschoten.

Beide interpretaties hebben het nadeel dat die plaats niet 
met volle zekerheid aan te wijzen is. De reglementencom-
missie heeft een voorkeur voor de eerste optie: de plaats 
zo dicht mogelijk bij de plaats, waar het but de verlieslijn 
heeft overschreden.

OOK EEN VRAAG?
E-mail je vraag naar redactie@njbb.nl en wie weet staat 
jouw vraag de volgende keer hier. 

Q
U

ESTIONS

A

JEU DE BOULEN 

ALS EEN 

ECHTE 

KAMPIOEN?

te halen uit een event. Dit kan ik mooi gebruiken voor ‘Monsjeu 
de Boules’. Mocht je meer ideeën hebben over ons project, 
twijfel dan niet en neem contact met ons op.”

MARIO BLOM 
“Hallo! Mijn naam is Mario Blom, ik volg momenteel mijn  
opleiding Werktuigbouwkunde op Avans Hogeschool in 
’s-Hertogenbosch. Op mijn 8e heb ik de sport petanque 
ontdekt via mijn zus Marina Blom. Zij vertegenwoordigde 
Nederland vaak op internationale toernooien en kampioen-
schappen. Als kleine jongen leek het mij fantastisch om dit 
ook te doen. Mijn droom was om op een EK of WK te staan 
en dat is gelukt. Ik ben meerdere malen jeugdkampioen 
van Nederland geworden en heb op twee EK’s (een voor 
de junioren en een voor de beloften) en twee WK’s (beide 
voor de junioren) gespeeld. Mijn beste resultaat hier was het 
bereiken van de kwartfinale van het precisieschieten op het EK 
Beloften 2016 in Spanje. Naast het spelen van EK’s en WK’s 
heb ik Nederland ook mogen vertegenwoordigen op meerdere 
internationale toernooien en daar ook vier finales behaald. 
Mijn beste resultaat ooit is het halen van een score van 52 met 
het precisieschieten, waarmee ik het Nederlands jeugdrecord 
heb verbroken. 
Sinds dit jaar mei ben ik actief als ‘Monsjeu de Boules’ samen 
met Jobbi. Mijn rol hierin is het organiseren van clinics, het 
geven van clinics en het bijhouden van de social media van 
‘Monsjeu de Boules’. Ik hoop jullie snel te zien op één van de 
vele clinics die Jobbi en ik gaan geven! Tot dan!”

Flyer ter promotie van de jeu de boules clinics. Ook op jouw werk! 



12

Nieuws
UIT DE DISTRICTEN

District Noord
ZOMER TRIPLETTE COMPETITIE (ZTC)
De equipe van de vereniging Vledderboules te Vledder 
bestaande uit Gerie Zeilstra, Marten Zeilstra en Louwrens 
Burema is winnaar geworden van ZTC 2019 en verdiende 
daarmee de titel ʼdistrictskampioenʼ. Aan deze competitie 
namen elf equipes van negen verenigingen deel. De competitie 
werd gespeeld op drie zondagen, telkens bij een andere 
vereniging.

JUBILEUM VLEDDERBOULES
De vereniging Vledderboules te Vledder vierde in mei 
het 25-jarig bestaansjubileum. Dat ging gepaard met een 
petanque-evenement in het centrum van het dorp, met een 
receptie in en bij de clubaccommodatie en met een rondvaart 
over de Friese meren voor de leden. Tijdens de receptie 
speldde districtscoördinator Guillaume Spiering namens de 
NJBB Vrouwkje Kroon de bronzen bondsspeld op. De onlangs 
afgetreden Vrouwkje Kroon was achttien jaar secretaris 
van de Vledderboules en voerde op velerlei terrein talloze 
werkzaamheden voor de club uit. Daarnaast organiseerde zij 
veel toernooien en activiteiten voor de vereniging.

DISTRICTSKAMPIOENEN TÊTE-À-TÊTE
Nelly Schaaf (De Blêde Boulers), Dick Askes (ʼn Boel 
Plezier) en Rens de Roos (De Blêde Boulers) mogen zich de 
eerste districtskampioenen tête-à-tête noemen. Aan het 
districtskampioenschap in Noord namen 31 mannen, negen 
vrouwen en drie junioren deel. Het kampioenschap werd 
gespeeld bij de vereniging Vledderboules te Vledder.

REGIONAAL NIEUWS

Heb jij ook regionaal nieuws? Lever dat dan aan 

bij je districtsteam! Zij maken een keuze uit, en  

samenstelling van, alle ontvangen berichten voor 

in dit blad.

District Midden
WINTER DOUBLETTE COMPETITIE
De equipe Essa Agzoul en Erik Telkamp van de vereniging Les 
Cailloux te Zeist is winnaar geworden van de Winter Doublette 
Competitie 2018-2019. Het is de zestiende keer dat zij winnaar 
werden van deze competitie (voorheen de WDC). Aan de 
competitie, die tien speelavonden telde, namen in totaal tachtig 
equipes deel.

WINNAAR NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC)
De vereniging Les Cailloux te Zeist heeft voor de tweede 
maal achtereen de NPC gewonnen en is daarmee Nederlands 
clubkampioen. Door dit kampioenschap heeft de club uit Zeist 
zich opnieuw gekwalificeerd voor de EuroCup. 

DISTRICTSKAMPIOENEN TÊTE-À-TÊTE
Sandy Rikkers en Erik Telkamp (beiden van de vereniging Les 
Cailloux te Zeist) mogen zich de eerste districtskampioenen 
tête-à-tête noemen. Aan dit kampioenschap in Midden 
namen dertig mannen en twaalf vrouwen deel. Er waren geen 
deelnemers in de categorie jeugd. Het kampioenschap werd 
gehouden bij de vereniging De Gooiers te Nieuw-Loosdrecht.

De eerste districtskampioenen tête-à-tête: Sandy Rikkers en Erik Telkamp 
(Foto Guillaume Spiering)

Districtscoördinator Guillaume Spiering spelt Vrouwkje Kroon de bronzen 
bondspeld van de NJBB op. (Foto Jolanda Mulder)
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Tekst en beeld: de districtsteams

District Oost
DISTRICTSKAMPIOENSCHAP TÊTE-À-TÊTE
Zondag 31 maart werd het Districtskampioenschap Tête-á-tête 
gehouden. Ondanks de geringe deelname waren er mooie 
en spannende wedstrijden. Er werd alleen bij de heren 
gestreden, zowel bij de dames als bij de jeugd waren er te 
weinig aanmeldingen. Uiteindelijk werden de volgende spelers 
uitgezonden:
Niels Saurel (‘t Zwijntje), Peter-Paul v Kuijk (Boul Animo) en
Ferdinand Wiese (’t Zwijntje).

Gebaseerd op de prestaties uit het verleden, ontving Anette van 
Velzen een wildcard om deel te nemen aan het NK Tête-á-tête. 
Zij maakte daar dankbaar gebruik van én maakte het waar!

Vol spanning, revancheerde ze zich in de finale tegen Daniëlle 
Snijders van Badhoevedorp met 11-3! Haar reactie was dan ook: 
“Yes, ik hem ‘m!” Het was 21 jaar geleden, dat ze als jeugdspeler 
een NK gewonnen had. Ze was reuzeblij met dit resultaat en 
genoot met volle teugen, maar ze hoopt wel, dat er volgend jaar 
óf voldoende dames meedoen aan het districtskampioenschap 
óf het district het kampioenschap tóch door laat gaan. “Ik had er 
liever voor gespeeld om geplaatst te worden”. Anette, namens 
ons allen: Van harte gefeliciteerd! 

District Zuidwest
DISTRICTSKAMPIOENSCHAP TÊTE-À-TÊTE
ERPV de Bommequet in Roosendaal heeft het Districtskam-
pioenschap Tête-à-tête op 24 maart 2019 op uitstekende 
wijze verzorgd. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat de 18 
mannen die hiervoor ingeschreven hadden, een spannend en 
uitdagend kampioenschap hebben beleefd. Pluim voor ERPV 
de Bommequet, zij zijn op de toekomst voorbereid!
Uitslag:
1. Tom van der Voort
2. Nélio Marques
3. Osman Jibril
De volledige uitslag is geplaatst op NLpetanque.nl.

Bij de dames waren er drie inschrijvingen. Volgens het 
reglement zijn deze wedstrijden niet gespeeld. Lieke van de 
Voort en Ellen Walrave hebben van de CWN een wildcard 
gekregen voor het NK Tête-à-tête. Bij de jeugd was er één 
inschrijving. Deze kreeg ook een wildcard voor het NK.

NPC
In de NPC promoveren vier teams van District Zuidwest: 
Petangeske 2 (3002), JdB Dongen 2 (4003), JdB Dongen 3 
(5006) en JdB Dongen 4 (6005). La Donnée werd ook eerste in 
de poule, maar promoveert niet. 

GESLAAGDEN
Districtsteam Zuidwest is verheugd dat er in het district 7 
scheidsrechters en 6 wedstrijdleiders zijn geslaagd voor de 
cursus. Ook de verenigingen zijn daar zeer blij mee natuurlijk! 

ZCC
Voor de ZCC in District Zuidwest is weer veel belangstelling. 
Deze heeft dan ook in de afgelopen jaren een flinke groei 
doorgemaakt! Er zijn nu 30 teams die daar aan deelnemen!
 
COUPE DES CAPITAINS 
De tweede Coupe des Capitains voor verenigingsbestuurders in 
District Zuidwest, zal gehouden worden op zondag 13 oktober 
2019 bij Va-Tout te Breda. De aanvangstijd is 11.00 uur.

Winnaars Districtskampioenschap Tête-à-tête.

ZOMERAVONDCLUBONTMOETING,
Op 3 donderdagavonden (PV Gelre, JBV Het Zuiderboeltje en 
Hattem Petanque) werd er gezellig gestreden om toch maar 
tussen alle gesprekken door een paar punten te halen. Vele 
contacten werden er gelegd en ervaringen werden uitgewisseld. 
We hopen dan ook dat er drempels zijn weggenomen om elkaar 
vaker te ontmoeten op de diverse toernooien.
 
ZOMERCOMPETITIE 2019
Op zondag 2 juni werd de 1e dag gespeeld bij JBV Enschede. 
Een hartelijke ontvangst door Theo Vos, die al jaren lang de 
vereniging vertegenwoordigd. Prachtig zomerweer. Over het 
hele terrein zaten de clubs gezellig bij elkaar om na de wedstrijd 
zijn of haar verhaal te vertellen.

Ria Visser (rechts) geeft een mooie bos bloemen namens districtsteam Oost 

aan Anette van Velzen. 
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PETANQUEKOPPELS

Tonny heeft als kind van 1,5 jaar polio (kinderverlamming) 
gehad. Ze kan wel stukjes lopen, maar heeft een rolstoel 
nodig om overbelasting te voorkomen. De spieren aan haar 
linkerzijde zijn niet ontwikkeld. Twee dagen voordat ze 
gevaccineerd zou worden liep ze de ziekte op die haar leven 
beheerst. Aan haar stemming is dat zeker niet te merken.

WAAROM PETANQUE
Zoals velen zijn Henk en Tonny in aanraking gekomen met 
petanque tijdens hun vakantie in Frankrijk. 15 jaar geleden 
onderging Tonny weer eens een operatie. Na herstel bleek  
dat ze haar sport rolstoeldansen niet meer kon uitvoeren. 
Ze kwamen langs JBC Plop en Tonny stelde voor om eens te 
gaan kijken. “Dat is toch voor oude mensen”, was de eerste 
reactie van Henk. Maar bij het zien van oude bekende was 
Henk snel overgehaald. Het was meteen leuk. Nu zijn ze al  
15 jaar lid bij JBC Plop. 

HOE WERKT DAT? BOULEN VANUIT EEN ROLSTOEL?
In het begin speelde Tonny nog staand, maar dat lukte op een 
gegeven moment niet meer, het was te belastend. De rolstoel 
kwam erbij. “Er zijn een paar regels voor het spelen vanuit de 
rolstoel. Zo moet het grote wiel van de werparm in de cirkel 
staan. En niet de hele rolstoel zoals sommige denken die dan 
een cirkel om me heen gaan trekken,” zegt Tonny.
Voor Henk is het iets meer werk, hij raapt de boules op voor 
Tonny. Wat ze overigens ook zelf kan zoals ze heeft bewezen 
tijdens het tête-à-tête toernooi laatst op de club. 
“Je materiaal moet natuurlijk ook op orde zijn. Zo had 
ik tijdens mijn allereerste toernooitje bij aankomst een 
lekke band. De lokale fietsenmaker heeft dat gelukkig snel 
opgelost.”

TEAMWORK
Tonny speelt graag samen met Henk. “Hij weet precies wat 
ik nodig heb en hoef nergens om te vragen. Zo richt Henk 
mijn wiel naar het butje toe. Dan heb ik ruimte om te gooien 
anders sla ik in de spaken.” 
Ook diepte is door het lagere perspectief soms lastig in te 
schatten, dan geeft Henk signalen om de afstand door te 
geven. “Ik kan niet telkens naar het butje rollen om te kijken, 
dat doet Henk.”

ROLVERDELING BINNEN EEN TEAM
Henk is de tireur, Tonny de pointeur. Tireren lukt niet voor 
Tonny vanuit de stoel. “Vooral op een grove baan mis ik de 
kracht. Als de tegenstander het butje op negen of tien meter 
gooit, moet je hoog gooien en dat haal ik niet.”

WENSEN VOOR DE TOEKOMST
“Dat we volgend seizoen met ons NPC-team een divisie 
stijgen” zeggen ze tegelijk. Ze zijn prestatiegericht, maar het 
moet wel gezellig blijven. Het is belangrijk om te sporten voor 
ze en erg leuk om onderdeel van een team te zijn. 

PETANQUE, MEER DAN BOULEN
Buiten dat ze wekelijks boulen bij JBC Plop betekent de club 
ook veel op een ander vlak. Tonny is al 10 jaar secretaris en 
heeft net weer voor drie jaar bijgetekend en Henk draait 
bardiensten en doet diverse klusjes. Het geeft invulling aan 
hun leven op veel vlakken.

PETANQUE,
meer 
DAN BOULEN
Met deze keer: Henk en Tonny Verhoeven.  

Ze zijn dit jaar 41 jaar getrouwd.  

Beide spelen ze al 15 jaar bij JBC Plop.

Tekst&beeld: het bondsbureau

Tonny en Henk Verhoeven



15

Boulenciel,
WAAR EEN KLEIN BEDRIJF 
AL NIET GROOT IN KAN ZIJN

V.l.n.r.: Meep Poel, Michele Data, Giancarlo data
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ONTSTAAN MERK
De fabriek werd in 1952 door Ferdinando Data opgericht in 
Pinasca, in de Chisone-vallei, aan de voet van de Alpen. Een 
fabriek waar mechanische apparatuur gemaakt werd. 
Door de grote kennis van het materiaal en de liefde voor boules 
werd Ferdinando Data betrokken bij de productie van de eerste 
boules van het merk ‘La Continental’. 
Het is een echt familiebedrijf dat samen met de passie voor 
boules overgaat van vader op zoon. Op moment van schrijven 
is Giancarlo (74, zoon van Ferdinando) nog eigenaar op papier, 
maar kleinzoon Michele runt het bedrijf en zal over niet al te 
lange tijd het bedrijf volledig overnemen.  

In de loop der jaren is het bedrijf gemoderniseerd, dankzij een 
technologisch geavanceerde vloot aan machines werd de familie 
Data een specialist in precisiemachinebouw voor de lucht- en 
ruimtevaartindustrie. 

Het merk Boulenciel, werd geboren in 2008, toen Giancarlo 
Data en kleinzoon Michele voor het eerst met een kleurrijk  
alternatief kwamen voor de voor de metalen boule. Dat waren 
natuurlijk prototypes die bijgeschaafd moesten worden. 
Na de goedkeuring door de FIB (de boccia bond van Italië,  
later volgt de FIPJP) van de eerste kleurrijke boules werd in 2012 
een tweede fabriek geopend; de Beinasco-fabriek in Turijn.  
Geheel gewijd aan de productie van boules. Boulenciel maakt 
niet alleen boules voor petanque, maar ook voor boules lyon-
naises en boccia. 

DE FABRIEK
Bij aankomst op de luchthaven van Turijn worden we hartelijk 
ontvangen door de dagelijkse directeur en kleinzoon Michele. 
Michele is voormalig topspeler boules lyonnaises en momen-
teel trainer van een van de topteams in Italië. Het programma 
wordt direct doorgesproken, maar er moet natuurlijk eerst  
gegeten en gedronken worden, want het is tenslotte Italië. 

Daarna door naar de fabriek. Er zijn twee hallen naast elkaar 
vol met computergestuurde machines. In de rechter hal worden 
onderdelen met grote precisie gemaakt voor de lucht- en ruim-
tevaart net als in hun andere fabriek in Pinasca. Er is zelfs een 
afgesloten ruimte waar de temperatuur en luchtvochtigheid 
op een constante worden gehouden om de werking van het  
materiaal onder controle te houden. Met laserapparaten 
wordt er tot op delen van de millimeter nauwkeurig gemeten.  
Behoorlijk indrukwekkend. Dat ze verstand van zaken hebben 
wordt direct duidelijk. 

HOE WORDT EEN BOULE GEMAAKT?
Door naar hal twee; de plaats waar de boules worden gemaakt. 

STABILITEIT
Als eerste legt Michele uit hoe stukken van een metalen cilin-
der worden afgezaagd en er halve bollen van worden gemaakt. 
Wat de precieze samenstelling van het materiaal is, blijft voor 
een groot deel geheim van de smit. Het maken van die bollen 
is op zich nog niet bijzonder, maar hoe de twee helften aan elkaar 
worden gemaakt wel. Boulenciel heeft hiervoor een unieke  

ADVERTORIAL

Boulenciel, een klein familiebedrijf aan de voet van de alpen, pionier op de 

wereldmarkt van gekleurde metalen boules. 

Hoe gaat zoiets in zijn werk? We reizen samen met de Nederlandse importeur 

van deze boules, Meep Poel van La Boule uit Naarden, af naar Turijn. 

Gekleurde boules van Boulenciel
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manier ontwikkeld waardoor de boule overal dezelfde dikte 
heeft.
Door middel van een verspringende rand (flens) en een draad 
die op de naad wordt ingelast kunnen ze dit bewerkstelligen. 
Het gevolg hiervan is dat de boule geen zwaartepunt heeft en 
je dus geen afwijkingen krijgt wanneer je ermee gooit. 

Michel laat een proefje zien. In een bak (die van achter slot en 
grendel gehaald wordt), waar kwik en water in zit, laat hij diverse 
boules drijven. De boules van Boulenciel blijven exact zo liggen 
als dat Michele ze erin legt. Doodstil. De boules van andere  
merken draaien tot het zwaartepunt onderin ligt. Het verschil 
is verbluffend, als bij het verschil in draaien van een gekookt 
en ongekookt ei. Bekijk de filmpjes op www.njbb.nl/boulenciel.

De volgende stap is het polijsten van de boule. Dit gebeurt in 
een machine met twee grote slijpstenen. Daarna de Striage 
(strepen) erop en de boule is klaar. 

Alle boules zijn te leveren in de maten 71 mm t/m 80 mm.
En het gewicht van 650 gram t/m 800 gram.
Voor de striage zie foto. De boules kennen twee hardheden, 
zacht en half zacht.

GEKLEURDE BOULES
Voor velen is er de wens om te spelen met gekleurde boules. 
Het spel is een stuk beter te volgen vooral voor toeschouwers, 
wat tot grote promotie van de sport kan leiden. 

Boulenciel heeft al een goedgekeurde boule op de markt  
gebracht. Toch zitten ze niet stil en gaan ze door met het explo-
reren van nieuwe mogelijkheden. 
Je zou denken dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn om een boule 
te kleuren, maar om de kleur vast te houden, ook na intensief  
gebruik, moet het materiaal zelf gekleurd worden en kan er 
niet gewerkt worden met een bestaande coating. 
De moeilijkheid zit hem in het kleurbehoud na verhitting van 
het materiaal boven de 1000 graden Celsius, wat nodig is 
om de boule te vormen. We mochten al wat proefjes zien, al  
werken ze in uiterst geheim hieraan. Vandaar geen foto ;) 

INNOVATIEF NIEUWS!
Ter plaatse krijgen we meteen het laatste nieuws mee. Er is net 
een nieuwe boule gelanceerd, de VARTAN. Het is een boule 
aangepast op link- en rechtshandige. Door middel van de 
vormgeving van de striage (strepen), 16 lijnen voor grof en 24 
lijnen voor fijnere grip,  op de boule zetten ze maximaal in op 
de aerodynamische wetten. Doordat de striage voor links- en 
rechtshandige andersom gedraaid zijn, hebben deze een goede 
werking bij het neerkomen van de boule op de grond.
Er is zoveel informatie dat het nauwelijks in één artikel samen 
te vatten is. Boulenciel is een prachtig familiebedrijf waar  
vakmanschap en innovatie hand in hand gaan, waar met veel 
passie gewerkt wordt en dat zie je letterlijk af aan hun producten. 

ERVAAR HET ZELF!
Er is nog veel meer te vertellen over het vervaardigen van 
Boules, maar eigenlijk moet je het gewoon zelf ervaren net als 
onder andere Diego Rizi, Bottero Fabrizio en Massel Andrea. 
Hiervoor hoef je gelukkig niet naar Turijn af te reizen en kun je 
gewoon contact opnemen met Meep Poel van La Boule. Hij kan 
je alles tot in detail haarfijn uitleggen.  
www.la-boule.nl.

De nieuwe VARTAN boules van Boulenciel

De stabiliteitstest. Bekijk de filmpjes op www.njbb.nl/boulenciel

Tekst: het bondsbureau, beeld: Boulenciel en het bondsbureau



18

Jeu de boules op een 
sfeervolle familiecamping 
in de Ardèche

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

Camping les Charmilles is een 

sfeervolle, verzorgde familiecamping 

onder gastvrije Nederlandse leiding in 

hartje Ardèche. De camping heeft een 

fraaie ligging in het zonnige dal van de 

Auzon en biedt een schitterend uitzicht 

over de omgeving. De 99 plaatsen zijn op 

knusse wijze in terrassen aangelegd.

Alle faciliteiten zijn tot 30 september 

geopend, waaronder het verwarmde 

zwembad en het restaurant waar u kunt 

genieten van een met zorg bereide 

maaltijd van streekproducten.

In het laagseizoen worden wekelijks in 

een ongedwongen en gezellige sfeer 

diverse activiteiten georganiseerd zoals 

jeu de boules, aquarelworkshops en 

wandelen. Dit naseizoen vinden deze 

activiteiten plaats van 25 augustus tot 

30 september.

Voor informatie over de activiteiten kunt u contact 
opnemen met Jon van Rossum op 06 - 21 89 33 86.
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EEN TECHNISCHE
 sport

Zij beweerden dat een speler tijdens een wedstrijd wel 6 
kilometer liep en bijna 400 bochten maakte en daarbij drie ton 
aan metaal verplaatste. Dit kan allemaal best waar zijn maar is 
een klein beetje te beperkt naar mijn smaak om de kwaliteit 
van het petanque te beoordelen. 

SOUPLESSE EN PRECISIE 
De kwaliteit van onze sport wordt niet gemeten naar de 
hoeveelheid zweet van een eenvoudige fysieke oefening. Het 
gaat om een technische manier van uitvoeren onder de meest 
zware mentale omstandigheden. 
Wat mij betreft geef ik liever een kwaliteitsbeoordeling aan de 
hand van een tireur die een vijandige boule het veld uit schiet 
op een afstand van 10 meter. Zeker wanneer we ons bedenken 
dat zo’n schutter geen ‘hoekfout’ van meer dan 1 graad mag 
maken. Dit getuigt van een enorme souplesse en precisie.
 
Petanque is een technische sport. Hoe meer wij over technische 
vaardigheden beschikken, hoe leuker de sport wordt. Je kunt 
dan immers op alle terreinen terecht. Je spel blijft dan niet 
beperkt tot zo’n gemakkelijk baantje met een flink pak keurig 
geharkt grint. 

PROBEER IETS NIEUWS
Zoals we al eens eerder hebben besproken zijn wij boulers 
gewend aan de twee of drie partijtjes op de dinsdagavond en 
is het sociaal niet wenselijk deze gewoonte te doorbreken. Die 
drie partijtjes kwalificeren we graag als ‘trainen’ maar niets is 
minder waar. Natuurlijk willen we die partijtjes wel winnen en 
spelen we met bekende technieken en gaan zelden over tot het 
uitproberen van iets nieuws en dat is jammer. Hoe leuk zou 
het zijn om die dinsdagavond eens te beginnen met een uurtje 
echt trainen. Gewoon eens wat nieuwe dingen uitproberen 
en oefenen op technieken die we nooit of zelden gebruiken 
maar waardoor je wel beter gaat spelen. Probeer daar met het 

Ik herinner me, dat nog niet zo lang geleden 

spelers probeerden te bewijzen dat petanque 

wel degelijk een echte sport was. Zij hadden 

daar verifieerbare argumenten voor uit 

wetenschappelijk onderzoek. 

Door: Joop Pols

groepje spelers van de dinsdagavond eens wat afspraken over 
te maken en ga eens aan de gang met een uurtje echt trainen. 
Daarna kunnen er gemakkelijk nog twee partijen worden 
gespeeld. 

Ik wil het dit keer hebben over de armzwaai. Een goede 
armzwaai zal voor heel wat spelers een geweldige ontdekking 
zijn! Tegenwoordig zien we dat er vooral in de ‘cowboy Billy’ 
stijl wordt gespeeld, dit is een worp die gestart wordt vanaf 
de hoogte van de heup. Dit betekent dat de worp vooral heel 
explosief moet zijn. De boule moet immers in de afstand van 
30 cm de snelheid krijgen om het but op een afstand tussen de 
8 en de 10 meter te benaderen. Iedereen zal begrijpen dat dit 
tot gemene blessures kan leiden. Daarnaast zullen we moeten 
vaststellen dat de ene explosie, de andere niet is. Een worp 
vanuit een mooie zwaai is veel efficiënter, kost een stuk minder 
energie en voorkomt blessures. 

DE ARMZWAAI
De armzwaai begint een klein beetje voor 
het lichaam, dit noemen we ook wel de 
voorzwaai.
Daarna gaat de arm soepel en 
gestrekt naar achteren. Hoever 
de armzwaai naar achteren 
gaat, is afhankelijk van de 
lengte van het doel (en uiteraard de 
soepelheid van de gewrichten=lenig).
Dus; hoe verder het doel weg ligt, hoe 
verder we naar achteren door moeten 
zwaaien. We noemen dit ook wel de ‘achter 
zwaai’.

We gaan nu van achteren naar voren en laten de bal op een 
bepaalde hoogte los. Hoe later we los laten, hoe hoger de bal 
zal komen. Dit wordt de ‘uitzwaai’ genoemd. Het is belangrijk 
dat de hele zwaai uiteindelijk 
één beweging wordt en niet 
wordt onderbroken door 
bijvoorbeeld in de achter zwaai 
te stoppen of ergens anders te 
haperen. 

De arm moet gestrekt zijn. 
Een gebogen arm zal de bal 
een zeker effect meegeven. 
Daardoor zal de bal, zeker 
op grotere afstanden, 
afwijken van zijn lijn en niet 
rechtdoor rollen.

TECHNIEK & TACTIEK
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ORGANISATORISCH NIEUWS

EEN nieuwe 
CONTRIBUTIESTRUCTUUR!

In de vergadering van de bondsraad van november 2018 is de 
nieuwe contributiestructuur aangenomen. De nieuwe contri-
butiestructuur is simpeler, eerlijker en sportgerichter. Dat alles 
draagt bij aan onze doelstelling: petanque als competitiesport. 
Zo bouwen we samen verder aan de toekomst van onze sport. 
Zodat niet alleen wij, maar ook de komende generaties kunnen 
genieten van een goed georganiseerde, levendige en mooie  
petanquesport in Nederland. 

Op www.njbb.nl/contributiestructuur is een tekenanimatie te vinden 
die uitleg geeft over de nieuwe contributiestructuur. 

In de bondsraad van mei 2019 is de nieuwe bondsbijdrage voor 2020 vastgesteld. 

 Jaarlidmaatschap: Per 1 juli 2020:

• Bondsbijdrage senioren: € 22,50 € 11,25

• Bondsbijdrage jeugd*: € 11,25 € 5,75

• Administratiekosten overschrijven € 5,00

• Administratiekosten extra lidmaatschap € 5,00

* In het jaar dat een lid de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt hij/zij als seniorlid aangemerkt.
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OVER DE NJBB
academie

In 2019 zijn er inmiddels 10 opleidingen afgerond. Twee 
BIP-opleidingen, vijf RWL-opleidingen en drie RSR-opleidingen. 
In totaal zijn er 10 Basis Instructeurs Petanque bij, 25 Regionaal 
Wedstrijdleiders en 14 Regionaal Scheidsrechters. 7 mensen 
hebben nog recht op een herkansing voor de opleiding tot 
Regionaal Wedstrijdleider.

De RWL-opleiding bij Celeritas in Alkmaar in district Noord-
west heeft vier cursisten. Op het moment van schrijven is 
de Proeve van Bekwaamheid (PvB) nog niet geweest en het 
aantal geslaagden niet bekend. 

De RWL-opleiding bij Avalon-Sport in Apeldoorn in district 
Oost wordt gevolgd door zes cursisten die in juni zijn gestart 
met de opleiding. 

De RSR-opleiding bij Ca Roule in Heerhugowaard in district 
Noordwest kent nog geen geslaagden op het moment van 
schrijven. In totaal zijn er zes cursisten die het examen gaan 
afleggen en nog een scheidsrechter in opleiding die van een 
andere opleiding instroomt. 

De RSR-opleiding in Maastricht in district Zuid is helaas 
geannuleerd gezien er geen aanmeldingen waren voor de 
opleiding. 

Vorige editie hebben we een update gegeven van de komende opleidingen. 

We zullen wederom een update geven van de komende opleidingen maar 

willen eerst terugkijken naar de afgeronde opleidingen waardoor we weer 

veel nieuwe instructeurs, scheidsrechters en wedstrijdleiders rijk zijn. 

HET IS NOG MOGELIJK OM JE AAN TE MELDEN VOOR: 

GEPLANDE OPLEIDINGEN REGIONAAL SCHEIDSRECHTER (RSR)
1. District Oost (PC Doetinchem in Doetinchem) 

Opleidingsdata: : 2 oktober, 30 oktober, 27 november, 18 
december, 25 januari, 8 februari 
Opgeven: via het secretariaat van je vereniging tot en met 
zondag 15 september.

GEPLANDE OPLEIDINGEN REGIONAAL WEDSTRIJDLEIDER (RWL)
De data voor de RWL-opleiding in Maastricht in district Zuid 
worden op moment van schrijven nog afgestemd met de  
locatie. 

GEPLANDE OPLEIDINGEN BASIS INSTRUCTEUR PETANQUE (BIP)
1. District Noordwest (Ca Roule in Heerhugowaard) 

Opleidingsdata: 7 september, 28 september, 26 oktober,  
23 november, 21 december (extra verdiepingsbijeenkomst), 
25 januari en 8 februari.  
Opgeven: via het secretariaat van je vereniging tot en met 
zondag 25 augustus.

EEN OPLEIDING IN JOUW DISTRICT?
Wil je graag dat een opleidingen tot regionaal scheidsrechter, 
regionaal wedstrijdleider of basis instructeur petanque in jouw 
district wordt gegeven? Meld dit dan middels een e-mail aan 
opleidingen@njbb.nl.

Door: het bondsbureau
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ORGANISATORISCH NIEUWS

Verkiezing 
BONDSRAAD

In mei 2020 loopt de eerste termijn van de huidige gekozen 
bondsraadsleden af. Zij kunnen zich nogmaals kandidaat stellen 
voor een nieuwe periode van drie jaar. Naast de huidige bonds-
raadsleden mogen zich ook nieuwe personen kandidaat stellen. 
De samenstelling van de bondsraad dient een goede afspiege-
ling te zijn van de  aangesloten verenigingen. De bondsraad is 
immers het orgaan waarin het democratische karakter van de 
bond bij uitstek tot uitdrukking moet komen. Om deze reden 
dient het representatieve karakter van de bondsraad behouden 
te blijven. Daarnaast is de deskundigheid van de bondsraad van 
belang voor de kwaliteit van besluitvorming. 

HOE WERKT HET? 
De bondsraad wordt gekozen door de verenigingen. De verkie-
zing vindt iedere drie jaar plaats. Per vereniging kunnen er drie 
stemmen worden uitgebracht op kandidaat-bondsraadsleden. 
Om de landelijke spreiding van bondsraadsleden te bewaken 
kunnen er per district maximaal vier personen lid zijn van de 
bondsraad. Per district wordt de kandidaat met het hoogste 
aantal stemmen als gekozen verklaard. Vervolgens worden 
de kandidaten met landelijk het hoogste aantal stemmen als 
gekozen verklaard tot het aantal zetels van de bondsraad is 
bezet.

KANDIDAATSTELLING 
Iedere meerderjarige licentiehouder van de NJBB kan zich kan-
didaat stellen voor de bondsraad. Een kandidaat dient lid te 
zijn van een vereniging in het betreffende district. Kandidaten 
die zich beschikbaar willen stellen voor de bondsraad, dienen 
dit aan te geven bij het bestuur van hun vereniging. Er kan 
slechts één lid van een vereniging zitting hebben in de bonds-
raad. Meerdere kandidaten van een vereniging kunnen zich wel 
verkiesbaar stellen, maar alleen de kandidaat met de meeste 
stemmen kan worden gekozen. De functie van bondsraadslid is 

onverenigbaar met een functie binnen het bondsbestuur, enige 
landelijke commissie of functie binnen het districtsteam.

WAT WORDT VAN EEN BONDSRAADSLID GEVRAAGD? 
Interesse voor en affiniteit met petanque én de taak van de 
bondsraad staan centraal. Leden van de bondsraad moeten 
qua competenties in staat zijn de toezichthoudende en goed-
keurende rol op kwalitatief niveau in te vullen, alsmede het 
samenspel met het bondsbestuur vorm te geven. 

Naast het twee keer per jaar bijwonen van de vergadering van 
de bondsraad, wordt van bondsraadsleden verwacht dat zij in 
ieder geval de ledenraadpleging in hun district (maart/april), 
het strategisch beraad (september) jaarlijks bijwonen. Bij de 
kandidaatstelling wordt door de kandidaat een verkiezings-
profiel opgesteld. Een onafhankelijke verkiezingscommissie 
beoordeelt of het profiel van de kandidaat voldoende over-
eenkomt met het functieprofiel dat opgesteld is door bonds-
raadsleden.

AANTAL BONDSRAADSLEDEN
Het aantal zetels van de bondsraad is gelijk aan 10% van het 
aantal NJBB verenigingen op 1 januari 2020. Het aantal zetels 
van de bondsraad wordt naar boven afgerond, zodat er sprake 
is van een oneven aantal. 

ONLINE VERKIEZING DOOR WEBELECT 
De verkiezing van bondsraadleden gebeurt digitaal. De NJBB 
heeft dit uitbesteed aan Webelect. Dit bedrijf is gespecialiseerd 
in de organisatie van verkiezingen. De communicatie rond de 
kandidaatstelling en verkiezing verloopt ook via Webelect. De 
NJBB heeft met Webelect een overeenkomst afgesloten in het 
kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), het-
geen betekent dat de privacy van alle gegevens gewaarborgd is.

De bondsraad is het hoogste besluitvormingsorgaan van de NJBB.  

De bondsraad stelt het beleid vast, bewaakt de koers en toetst de  

uitvoering van het beleid. De bondsraad vergadert tweemaal per 

 jaar, in mei en november. 
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Door: het bondsbureau

Volg ons op Facebook!

Felicitaties aan alle kampioenen!
Het was weer een fantastisch petanque week-
end bij Les Cailloux in Zeist. Het NK Tripletten 
2019 zit erop. De uitslagen op een rijtje:.....>

16 JUNI 2019

Hersenkraker! 
Wat doe jij als je tegenstander op punt ligt 
tegen het but? Ga je het verbeteren of ga je 
de boule wegschieten?

18 JUNI 2019

Zo sport Nederland! 
Dit zijn trends en ontwikkelingen op het gebied 
van sportdeelname van de laatste vijf jaar 
https://www.nocnsf.nl/zosportnederland ...>
Gedeeld bericht van NOC*NSF

23 MEI 2019

Een bondsraadslid: 

• is zicht bewust van het onderscheid tussen  

besturen en toezicht houden en ambieert de  

toezichthoudende functie; 

• heeft interesse voor en affiniteit met strategische 

vraagstukken en is goed in staat hoofdlijnen 

vast houden; 

• heeft kennis van de bij petanqueverenigingen 

en sporters bestaande behoeften, wensen en 

opvattingen; 

• kan op basis van beschikbare informatie  

realistische conclusies trekken;

• is bereid voor een aaneengesloten periode van 

3 jaar de rol van bondsraadslid te vervullen;

• is in staat tot samenwerking met andere  

bondsraadleden en het bestuur en opereert 

onafhankelijk van de achterban; 

• heeft interesse voor en affiniteit met petanque; 

• is bereid tijd en energie te steken in regionale 

contacten;

• is communicatief vaardig. 

Stel je kandidaat! 
Ben jij enthousiast en vind jij het leuk om 
je steentje bij te dragen aan de verdere 
ontwikkeling van de petanquesport?  
Stel je dan kandidaat! 
De bondsraad bestaat momenteel alleen 
uit mannen. Vrouwen, meld je aan!
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VERENIGINGEN

VERENIGING aan het woord
In deze rubriek heeft een vereniging de mogelijkheid haar  

successen en uitdagingen te delen ter inspiratie voor andere  

verenigingen. Deze keer is het de beurt aan JBC Plop.

Jeu de Boulesvereniging Plop is begonnen in een recreatiepark  

in Uden. Mensen liggen in de zon, kaarten en drinken een lekker 

pilsje tussen tenten en caravans. Kinderen bouwen boomhutten, 

voetballen en vermaken zich in het zwembad. In het begin had  

de club alle kenmerken van een recreatieve bezigheid.

PLOP GEBOREN UIT RECREATIE 
In deze campingsfeer van recreëren 
en relativeren is het leven van Plop 
ontstaan. Het was donderdag 11 oktober 
1979, locatie camping ‘De Pier’ in Uden, 
toen oprichter en initiatiefnemer Marius 
Maas de vergadering opende en de 23 
aanwezigen getuige waren van de op-
richting van een echte jeu de boulesclub 
in Uden. 

Hij vertelde de aanwezigen over de 
NJBB, de toernooien en competities  
en maakte op deze manier velen 
enthousiast en toen hij om 22.30 uur 
de vergadering sloot, was de vereniging 
(zonder naam) geboren. Er hadden 
zich 23 personen ingeschreven als lid. 
De allereerste was, zo blijkt later, Jan 

Bijnen, bij velen onder u bekend als 
oud voorzitter van de NJBB en een zeer 
verdienstelijk bouler. 

Na de vergadering, waar zowel Jan als 
Marius nog nagenoten van het enthou-
siasme waarmee de vereniging was 
opgericht, bedachten zij dat er toch 
een naam aan de pasgeborene gegeven 
moest worden. Vele namen kwamen 
voorbij, doch niet één was geschikt en 
toen men ten einde raad maar een fles 
champagne ontkurkte op de succesvolle 
avond en zij het bekende PLOPgeluid 
hoorde, was de naam een feit: Plop!

DE LOCATIE
In de eerste jaren van haar bestaan was 
het moeilijk om een geschikte locatie 

te vinden en bovendien moest er 
flink gespaard worden voor een eigen 
accommodatie want dat was uiteindelijk 
de wens van ieder lid. Doch dat lag nog 
zeer ver in het verschiet. 

GROEI LEDENTAL
De eerste zorg was om bekendheid 
te krijgen bij de Udense bevolking en 
daardoor het ledental te vergroten. Tot 
1985 was Plop aangewezen op de banen 
die de camping ‘rijk’ was. Dat was was 
zeer beperkt, het ledental bleef rond de 
30 hangen. 

SPORTAANBOD
Ondanks de beperkte mogelijkheden 
werden er toch veel activiteiten georga-
niseerd, zoals verenigingstoernooien en 

1979 - 2019
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Ook een keer in deze rubriek staan? 
Neem dan contact op met de redactie.

Tekst: Herman Honig, beeld: Hans Stil

speelmogelijkheden op alle dagen, als 
het weer het tenminste toeliet.
De verenigingstoernooien, waarbij ook 
verenigingen uit de buurt werden uitge-
nodigd, bleken een succes. Plop kwam 
toen op het idee om de activiteiten 
meer landelijk aan te pakken, waar-
door het spelniveau werd opgekrikt. 
De uiteindelijke bedoeling hiervan was 
de sport de aandacht te geven die het 
verdiende. 

In 1983 werd het eerste ‘Peerke ver-
schiettoernooi’ gehouden (nog steeds 
op de camping). Het waren vooral 
de barbecue, de waarzegger en de 
troubadour die het gezicht bepaalden 
van Peerke. 

Daarnaast maakte de inzegening van  
de boules veel indruk en tot de dag  
van vandaag wordt dit ritueel jaarlijks 
herhaald. Peerke Verschiet, de Udense 
vogelverschrikker, die vroeger waakte 
over de kersenoogst, werd de Bescherm- 
heilige van Plop en velen hebben al met 
hem kennisgemaakt. 

Het toernooi in 1984 werd zelfs het 
grootste toernooi, ooit gespeeld in 
Uden. Maar liefst 150 triplets, inclusief 
de top van Nederland, hadden zich hier-
voor ingeschreven en dat zei eigenlijk 
alles over de intentie van het Plop- 
bestuur om zo snel mogelijk te verhuizen 
naar Uden om vandaaruit verder te 
groeien. Uiteraard had men nog geen 
eigen home,  maar omdat men iedere 
keer op een andere locatie speelde 

kreeg de vereniging wel de bekendheid 
die men graag wilde. 

BOULODROME
In 1989 werd de boulodrome werkelijk-
heid met 10 binnenbanen, 12 buitenbanen 
en een kantine. Het ledental steeg 
aanzienlijk. Dit was het resultaat van 
het vele werk dat door eigen leden werd 
verricht.

In de jaren negentig van de vorige eeuw 
en de eerste 5 jaar van deze eeuw was 
Plop op sportief gebied een topper. De 
vereniging heeft enkele jaren achtereen 
voor het Wereldkampioenschap en 
de EuroCup gespeeld en gingen naar 
Engeland, Zweden en Italië terwijl men 
thuis in Uden moest aantreden tegen 
Oostenrijk. Door deze successen was 
de ledengroei niet meer te stoppen en 
moest er zelfs in 2003 een ledenstop 
ingevoerd worden. Inmiddels was Plop 
compleet uit de jas gegroeid en voldeed 
de accommodatie niet meer aan de 
eisen van de tijd. 

Toen op 2 maart 2002 het nieuwe 
Plopgebouw door burgemeester Vos 
en sportpresentator Kees Jansma werd 
geopend, werd eigenlijk ook het monu-
ment van de duizenden man- en vrouw-
uren van Plop onthuld. Daar stond het 
resultaat. Een geweldig boulodrome 
met 16 binnenbanen en 51 buitenbanen 
en een fantastisch ruime kantine. Dit 
alles was niet mogelijk geweest zonder 
de sponsoring en inbreng van de leden, 
die via obligaties konden intekenen om 

zo naast het reeds gespaarde geld het 
gebouw te realiseren.

VERGRIJZING
Op dit moment telt Plop 210 leden en 
omdat de vergrijzing ook bij ons een feit 
is, wordt verwacht dat het ledental de 
komende jaren stabiliseert. In 1982 was 
de gemiddelde leeftijd 42 jaar en nu bij 
ons 40-jarig bestaan geklommen naar 
74 jaar!

NPC
Plop neemt met veel plezier deel aan 
de nieuw opgezette NPC en is één van 
grootste clubs qua deelname. Met maar 
liefst 9 teams wordt er gespeeld in de 
competitie en het 1e team komt uit 
in de 3e divisie met redelijk tot goed 
resultaat.

DE VRIJWILLIGERS
Het vrijwilligerswerk van de ‘Ploppers’ 
staat hoog in het vaandel en wordt ieder 
jaar weer beloond met een door het 
bestuur georganiseerde medewerkers-
middag met als klapstuk na afloop een 
geweldig buffet.

DUURZAAM
Om de kosten te drukken heeft het  
bestuur (met goedkeuring van de 
leden) 77 zonnepanelen laten plaatsen 
waardoor de energierekening zo laag 
mogelijk wordt gehouden. Ook wordt 
nu gebruik gemaakt van ledverlichting. 
Mede dankzij onze sponsoren én het 
vele vrijwilligerswerk is Plop een financi-
eel gezonde vereniging.
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Ditmaal geen allesomvattend thema, maar wat 

losse flodders die ik in de loop der tijd heb 

opgemerkt.

HET PUNT NEMEN
Onlangs gezien in een wedstrijd: equipe A ligt (net) op punt 
en heeft nog twee boules, maar de situatie ligt precair. De 
tegenpartij B, die op is, ligt vlak voor het but en die boule heeft 
nog maar een heel klein tikje nodig om daadwerkelijk op punt 
te komen liggen. De speler in de cirkel komt met zijn boules nog 
in de hand richting het but gewandeld en verklaart plechtig: 
“Wij nemen het punt!”

De captain van B wil eerst wel even controleren of A wel écht 
op punt ligt, en meet de situatie na. Wat blijkt? De equipe die 
het punt wilde nemen lag helemaal niet op punt. Equipe B 
verklaart dat equipe A haar twee overblijvende boules nu niet 
meer mag gooien, en dat het punt dus aan háár toekomt. Wie 
heeft gelijk?

Equipe B heeft gelijk. De spelregels gaan niet op dit specifieke 
geval in, maar gaan er wel vanuit dat altijd alle boules worden 
gespeeld. Om te voorkomen dat een equipe een voor haar 
voordelige situatie bederft, zal zij haar resterende boules 
vaak ver van de ‘gevarenzone’ plaatsen. Dit wordt als zinloos 
tijdverlies beschouwd en mondt uit in “we nemen het punt”. In 
feite zeg je daarmee “beschouw al mijn boules als geworpen; 
laten we de punten tellen”. De equipe geeft op dat moment 
zelf het recht om haar laatste boules te spelen uit handen.

Net als bij de regel dat je eenmaal geworpen boules niet 
opnieuw mag werpen (behalve een enkele uitzondering waar 
de regels dat toestaan) moeten we nu ook bovenstaande 
uitspraak “wij nemen het punt” ofwel “beschouw al mijn boules 
als geworpen” als onherroepelijk beschouwen. Ook ‘virtueel’ 
geworpen boules mag je niet meer opnieuw werpen.

Door: Boudewijn Waijers, scheidsrechter

WIE NEEMT HET 

punt.

TUSSEN DE REGELS

Dan nog dit: het is wel buitengewoon onhandig om een punt 
te nemen dat je niet blijkt te hebben. Je kunt je daarbij nooit 
beroepen op een uitspraak van je tegenstander. Je doet er dus 
verstandig aan altijd eerst door meting te controleren of je wel 
echt op punt ligt, en dan pas het punt te claimen.

DICHTMAKEN VAN EEN HEUVELTJE
Iemand ‘maakt een gat dicht’, maar wat hij werkelijk doet is het 
wegvegen van een heuveltje. Simpel: dit mag niet. Als je aan 
de beurt bent om te werpen, dan mag je volgens de regels één 
inslag van een eerder in die partij gespeelde boule dichtmaken. 
Een heuveltje is geen inslag.

AFSTAND HOUDEN!
Ik zie nog wel eens spelers van een equipe die geen boules 
meer heeft richting het but lopen om te kijken wie op punt ligt 
en hoeveel punten er gescoord zouden kunnen worden. Doe 
dit niet! Het is duidelijk wie er moet gooien, dus als je geen 
boules meer hebt, heb je niets te zoeken bij het but zolang de 
tegenpartij nog boules heeft.

Volgens de spelregels moet je, als de ander aan de beurt is, 
twee meter afstand bewaren tot zowel de cirkel als het but. Het 
is trouwens ook gewoon beleefd.

Soms is het trouwens wel degelijk gewenst om even bij het but 
te gaan kijken. Bijvoorbeeld als de tegenstander een boule wil 
spelen, maar jij denkt dat hij al op punt ligt en hebt zelf nog 
boules. Dan mag je gerust even controleren wie er op punt ligt, 
om je tegenstander te behoeden voor het onterecht spelen van 
een boule, die uit het spel gehaald zou moeten worden. Kondig 
wel even aan dat je gaat kijken, zodat je tegenstander niet per 
ongeluk gooit terwijl jij over de baan loopt.
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In deze rubriek komen 
mensen aan het woord 

die zich vrijwillig inzetten 
voor onze sport. 

Vrijwilligers zijn de spil 
van de NJBB. 

Zonder vrijwilligers 
bestaat er geen  

georganiseerde sport. 

Huub bedankt!
Huub van den Broek loopt al 

bijna dertig jaar rond in de 

Nederlandse petanquewereld. 

In 1990 begon hij als speler en is tot 
op de dag van vandaag actief. Huub is 
in allerlei vrijwillige functies gerold en 
is niet meer weg te denken binnen de 
NJBB.

WAAR IS JOUW LIEFDE VOOR PETANQUE 
ONTSTAAN?
De vonk sloeg over in Spanje. Daar 
ging ik jaren geleden op vakantie en 
toen werd er vier weken lang iedere 
dag gepetanqued. Wanneer ik na zo’n 
vakantie thuiskwam, raakte ik de rest 
van het jaar geen boule meer aan, om 
een jaar later weer vier weken lang 
uitgebreid te spelen. In 1990 ben ik toch 
gaan kijken bij de plaatselijke vereniging 
en na een paar keer op bezoek te zijn 
geweest ben ik uiteindelijk lid geworden. 
Toen ging het snel, want na een half jaar 
zat ik al in het bestuur van een afdeling. 
Daar ben ik vijftien jaar lang actief 
geweest. Eerst als secretaris, daarna als 
voorzitter. In die periode heb ik ook een 
deel van het beheer van de website van 
de NJBB voor mijn rekening genomen, 
veel NK’s meegemaakt, de vrouwen 
zes jaar lang gecoacht, kerninstructeur 
geworden, opleidingen gegeven en 
bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
opleidingen in hun huidige vorm.

EN JE VROUW VOND (EN VINDT) HET 
ALLEMAAL PRIMA? 
Ha-ha, ik had al verwacht dat ik die 
vraag zou krijgen. Het antwoord is: ja! 
Ze is niet anders gewend, want het is 
vanaf het begin altijd al zo geweest. Nu 

ben ik gepensioneerd, dus heb ik wat 
meer tijd over. Maar toen dat nog niet 
het geval was, heb ik mijn vrijwillige 
werkzaamheden vooral in de avonduren 
gedaan.

WAAROM DOE JE ZO VEEL 
VRIJWILLIGERSWERK? 
Omdat ik vind dat mensen het recht 
hebben dat dingen goed voor ze worden 
geregeld. Ik ben iemand die mensen 
heel graag helpt. Het klaarstaan voor 
anderen en de mooie herinneringen 
die daar vaak bij komen, zijn een goede 
reden om je als vrijwilliger in te zetten. 
Eén specifieke herinnering kan ik er nu 
zo snel niet uitpikken, maar ik geniet 
wel heel erg van het kijken naar mooie 
wedstrijden. Tijdens het NK kijk ik mijn 
ogen uit. 

EN WAAROM DAN BIJ PETANQUE EN NIET BIJ 
DE LOKALE VOETBALCLUB?
Omdat petanque een sport is waar 
veel meer achter zit dan je in eerste 
oogopslag kunt zien. Het is echt niet 
alleen maar techniek of tactiek. Het 
mentale aspect speelt een grotere 
rol dan je denkt. Als ik ga kijken bij 
wedstrijden hoor ik vaak genoeg 
mensen langs de kant dingen zeggen 
over hoe het ook kan. Als ik later bij 
partijen van die mensen ga kijken let ik 
extra goed op of ze dat dan ook echt 
toepassen. 

WAT BRENGT DE TOEKOMST JE?
Ik zit nu in mijn laatste periode 
als voorzitter van de commissie 
wedstrijdsport nationaal (CWN), maar ik 
maak me geen zorgen dat ik me daarna 
moet vervelen. Er is altijd wel wat te 
doen. 



NEDERLAND WINT
Wij zijn Nederlandse Loterij. Een nieuwe naam achter zeven bekende 

kansspelen. Samen gaan wij voor een gezonder, socialer en gelukkiger 
Nederland. Daarom investeren we onze opbrengst in de Nederlandse 
samenleving. Met een flink deel daarvan steunen we doelen op het  

gebied van sport en bewegen. 
 

Samen maken we sport en beweging bereikbaar voor iedereen.  
Van jong tot oud, van Olympisch tot paralympisch, en van revalidatie  

tot gehandicaptensport. Want kinderen krijgen bijvoorbeeld meer 
zelfvertrouwen door te sporten, ouderen maken meer contact en de 

maatschappij wordt sterker door gezonde en fitte mensen.
 

Door mee te spelen met één van onze kansspelen, weet je één ding zeker:  
je draagt bij aan een gelukkig en gezond Nederland.
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