
                                         

 
 

 

 

Jeu de Boulesclub Zoetermeer  

Opgericht: 6 maart 1978 

Uitgave: juni 2022, 5e jaargang nummer 3 

 

 

 

 

Eindelijk weer een clubkampioenschap  
1. Ab Boes en Diny Noijens  

2. Ineke Buytendorp en Els Klaasse 

3. Yvonne Lavigne en Riet Arnoldus  
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Mon Plaisir, jaargang 5, juni 2022 nr. 3 
 
Bestuur 
 
Voorzitter 
Annemiek de Vos- Rouweler – tel. 079 – 3425017 
e-mail: voorzitter@jbczoetermeer.nl 
 
Secretaris 
Ineke Buijtendorp-de Wilde – tel. 079 - 3617476 
e-mail: secretaris@jbczoetermeer.nl 
 
Penningmeester 
Bernard van Bilsen – tel. 079 - 3421811 
e-mail: penningmeester@jbczoetermeer.nl 
 

Bestuurslid Kantinezaken en gebruik 
accommodatie 
Dirk Heidt - tel: 06-46142877 
e-mail: kantinezaken@jbczoetermeer.nl. 
 
Bestuurslid vrijwilligerszaken 
Henk Reincke - tel: 079 - 3213966 
e-mail: vrijwilligers@jbczoetermeer.nl 
 
Bestuurslid wedstrijdzaken 
Vacant  
e-mail: wedcom@jbczoetermeer.nl 
 
Bestuurslid onderhoudszaken 
Aad Hooijmans - tel: 079 - 3413997 
e-mail: onderhoud@jbczoetermeer.nl 
 
Afdelingen 
 
Wedstrijdzaken 
Peter de Vos – tel. 079 - 3425017 
Theo van der Tak – tel. 06 -14893691 
Kitty van Popering – tel. 079 - 3165765 
Mariëtte Jansen – tel. 06-51525520 
e-mail: wedcom@jbczoetermeer.nl 
 
Onderhoudszaken 
Ab Boes tel. 06 - 55164193 
Karel den Heijer – tel. 079 – 3162173 
Joop Koens – tel. 079 – 3313822 / 06-29139924 
 
Ledenadministratie en contributie 
Nico Thoen – tel. 079 - 3479773 / 06-15237959 
Ruud van Bodegraven – tel. 079 – 3165119 / 06-
38505466 
e-mail: ledenadministratie@jbczoetermeer.nl 
Contributiebetalingen 
ING bank: NL97 INGB 0004 415363 
• Contributie inclusief bondsbijdrage € 117,50 
• Pupillen (t/m 11 jaar) incl. J-licentie € 35,40 
• Jeugd (12-17 jr.) incl. J-licentie € 69,00 
 

• Inschrijfgeld € 7,50 
• Donateurs per jaar minimaal € 25,00 
 
Kleding 

Kitty van Popering e mail: 
kitty.van.popering@casema.nl 
Elly Kneppers e mail: j.kneppers4@hetnet.nl 
kleding@jbczoetermeer.nl 
 
Kantinezaken en gebruik accommodatie 
e-mail: kantinezaken@jbczoetermeer.nl 
 
Jeugdzaken 
Frans Roos – tel. 079 - 3426824 
e-mail: jeugdcommissie@jbczoetermeer.nl 
 
Lief en Leed 
Diny Noijens – tel. 06-15907778 
Anneke van Graafeiland – tel. 079 - 3315821 
e-mail: liefenleed@jbczoetermeer.nl 
 
PR 
Frans Roos (pers) – tel. 079 – 3426824 
e-mail: pr@jbczoetermeer.nl 
 
Redactie Mon Plaisir 
Rosemarie Bersma 
Ton Kant – tel. 079 - 3415538 
Frans Roos – tel. 079 - 3426824 
e-mail: redactie@jbczoetermeer.nl 
 
Website: www.jbczoetermeer.nl 
Hans de Jong – tel. 079 - 3423983 
e-mail: webmaster@jbczoetermeer.nl 
 
JBCZ Evenementen/gebruik accommodatie 
Tiny Scheermeijer – tel. 079 - 3415622 
e-mail: evenementen@jbczoetermeer.nl 
 
Acquisitie 
Yvonne Lavigne – tel. 079 – 3510778 
Joop Scheermeijer – tel. 079 – 3415622 / 06-
47591169  
e-mail: acquisitie@jbczoetermeer.nl 
 

 
 
Kantine en Boulesbanen 
Dr. J.W. Paltelaan 105 
2712 PT Zoetermeer  
tel. 079 - 3166680 
Het verenigingsnummer van JBC Zoetermeer  
is 6002. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer  
van Koophandel is 40412134.  
 
 Openingstijden: 
dinsdag: 19.00 - 23.00 uur  
18.30 - 19.30 uur (training Frans Roos) 

uitgooien – 19.30 uur 

woensdag: 10.00 - 16.00 uur 
uitgooien – 10.30 en 13.00 uur 

donderdag: 19.00 - 23.00 uur 
uitgooien – 19.30 uur 

zaterdag: 10.00 - 16.00 uur 
uitgooien – 10.30 en 13.00 uur 
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Beste leden,  

 

Zoals jullie weten heeft onze voorzitter, 

Annemiek de Vos, besloten in verband 

met haar gezondheid de voorzitters-

taken voorlopig neer te leggen en neem 

ik als vicevoorzitter haar taken tot en 

met eind september over.  

In deze dubbelfunctie zal ik jullie op de 

hoogte houden van de gebeurtenissen 

van de afgelopen periode. Door de 

versoepeling van de Corona maatregelen 

kunnen wij gelukkig weer volledig 

gebruik maken van ons Boulodrome en 

kan de wedstrijdleiding weer allerlei 

activiteiten organiseren ook al hopen wij 

als bestuur dat de inschrijving voor 

bijvoorbeeld de zomercylus wat meer 

leden gaan trekken. Ons jongste lid Jip 

de Vos heeft succesvol meegedaan aan 

het '4 federatie toernooi' in Noord 

Frankrijk en misschien kunnen op 

termijn de vier scholieren van het 

Kindcentrum De Spelevaart, die op 8 juni 

jl. hun Petanquediploma ontvingen, ook 

wat meer trainingen volgen. Wij zullen 

jullie over deze ontwikkelingen op de 

hoogte houden.  

Begin juni jl. is er met JUST Notarissen 

een sponsorcontract afgesloten waarin is 

vastgelegd dat wij de komende drie jaar 

een aardig bedrag mogen ontvangen. 

Zoals jullie ook hebben kunnen zien, is 

dat door Aad Hooijmans, Joop Koens en 

Ab Boes op de zolder een prachtige 

blauwe wand is geplaatst. De bedoeling 

is dat achter deze wand een 

spreekkamer wordt opgebouwd en 

ruimtes worden gecreëerd voor wed-

strijdzaken, technische dienst, archief en 

kantine. 

Alle leden wens ik een sportieve, zonnige 

zomer met veel sportieve evenementen 

zoals het EK Petanque van 13-17 juli in 

Den Bosch, het EK vrouwenvoetbal in 

Engeland en de Tour de France. 

Ik neem de slogan van Annemiek over 

ZONDER RESPECT GEEN PETANQUE en 

wens haar van ons allemaal veel sterkte 

bij het herstel van de Long-Covid. 

 

Met vriendelijke sportgroeten, namens 

het bestuur, Bernard van Bilsen,  

Vicevoorzitter. 

 

 

 

 

 

 

Van de vicevoorzitter  
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In memoriam Kees van 

Spronsen 

 

 4 

Van de redactie  

 

 4 

LuitenFood bezoekt JBC 

Zoetermeer 
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Verslagje van de lente cyclus 
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Clubkampioenschap Doublette  
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De boule mag weer gespeeld 

worden  
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Triplette clubkampioenschap 
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Petanquediploma voor Zoeter-

meerse jeugd  
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Jip gaat internationaal 
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Agenda  
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Eens overkomt het je (0-13) 

 

12 
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In memoriam  
 

Geheel onverwachts is Kees van 

Spronsen (1950) overleden.   

Kees werd lid na een aantal introductie-

weken die startte op de gedenkwaardige 

avond toen hij met pakweg dertig 

belangstellenden in stromende regen, de 

oude hal was net afgebroken, het natte 

pak stoïcijns op de koop toe nam. En zo 

kenden we Kees. Verliezen of winnen 

was hem om het even.  

Kees was rond de twee meter en had 

dan ook de grootste ballen die je kunt 

kopen. Die gingen vaak alle kanten op, 

waar hij zelf het grootste plezier aan 

beleefde.  

 

Toen hij als vrijwilliger de bar ontdekte, 

leek het alsof hij dat leuker vond dan het 

boulen. Menige donderdagavond had 

Kees bardienst. Altijd met een vrolijk 

gezicht deed hij rustig zijn taak. Kees 

had zijn werkzame leven in de 
verwarmingsindustrie gezeten. Meer dan dat 
kregen we niet te weten van Kees. 
Kees bezocht vele interne evenementen, zo 
ook de ALV’s. Het was duidelijk dat hij zich 
betrokken voelde bij onze vereniging, maar 

op zijn eigen wijze.  
De redactie is bedroefd door het vroege 

overlijden van Kees en wenst de familie veel 
sterkte.  
 
Frans Roos, namens de redactie van Mon 

Plaisir  

 

Onze club gutst als vanouds, en 

misschien wel meer als ooit te voren. 

Vrijwilligers kloppen op de deur om hun 

mouwen op te stropen. Opeens krijgt de 

jeugd meer aandacht dat leidde tot een 

petanquecursus met als doel het behalen 

van een petanquediploma. De media 

schonk er aandacht aan. 

Onze pupil Jip, vertegenwoordigde 

Nederland in het ‘4-federatie toernooi’ in 

Frankrijk, allerlei nieuwe ontwikkelingen. 

Er wordt gezaaid en wat geoogst kan 

worden is nog even afwachten. 

 

Op de laatste ALV werd een oproep 

gedaan, wie zou willen meewerken aan 

ons jubileumfeest in maart 2023, dan 

bestaan we namelijk 45 jaar. Het leverde 

maar twee aanmeldingen op. De 

voorzitter meldde dat twee te weinig was 

om het op te zetten.  

Kort daarna meldde zich een aantal 

leden die dit feest niet aan onze neus 

voorbij wilde laten gaan. Inmiddels heeft 

het bestuur hen groen licht gegeven. De 

redactie zal daarover in het volgend 

nummer meer over vertellen.  

 

We verkeren in een vakantieperiode en 

wellicht is dit juninummer te laat. Een 

kniesoor die daar over zal vallen … De 

redactie wenst onze leden een mooie 

zomer.   

 

 
 

 

 

Vriendschap vergroot het geluk en vermindert 
ellende, door onze vreugden te verdubbelen, en 
ons verdriet te delen. 
 
Marcus Tullius Cicero 
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Op zaterdag 14 mei kwam sponsor 

LuitenFood met ongeveer 50 

medewerkers een kijkje nemen op onze 

club.  

Rond 13.45 uur kwamen ze met de bus 

uit Stompwijk aan bij onze club. Met een 

drankje bekeken ze ons Boulodrome en 

namen vervolgens plaats op het terras. 

Na een woord van welkom en uitleg van 

de (spel)regels werd er begonnen met de 

eerste ronde. In de eerste ronde was 

nog wel her en der extra uitleg nodig van 

Peter of van mij, bv. Wie wanneer gooit 

en wie er nu precies punten krijgt en 

hoeveel, maar ook dat men na een beurt 

de andere kant op moet spelen en niet  

alleen een richting op.  

 

 
 

Er werden 3 rondes van 20 minuten 

gespeeld tussen de rondes door 

verzorgde Dirk en Ineke Heidt de 

drankjes achter de bar en er waren ook 

broodjes kroket en frikadel. 

De eerste ronde was nog even wennen 

maar iedereen ging fanatiek de tweede 

ronde in om van zijn/haar collega te 

winnen. 

 

 
 

Na de derde ronde werd de stand 

opgemaakt en gingen de winnaars met 

een fles Cava naar huis. Het was een 

geslaagde middag en zeker voor 

herhaling vatbaar, misschien dan toch 

nog iets betere uitleg over de 

puntentelling. Er was nu een wedstrijd 

(van 20 min) met een eindstand van 18-
15. � 

Om 16.45 uur stapte iedereen weer in de 

bus op weg naar de volgende activiteit.  

 

Annemiek de Vos 

 

 

 
Clubkampioenschap doublette 2022 
 
Een finale zonder vedetten 
waar niemand zijn geld op had willen zetten. 
Zo ook de uitschakeling van twee iconen 
die zich in de voorronde niet konden belonen. 
Ze belandden helemaal onderaan 
 
op die plek hadden ze nog nooit gestaan. 
Nee, de finale met Els en Ineke tegen Diny en Ab. 
Je leest het echt, het is geen grap. 
Diny en Ab speelden zeer gewis 
en maakten vol verve geschiedenis.  
 
Pierre Alavie  
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Eindelijk weer eens een volledige cyclus 

kunnen spelen. Dit keer geen 

beperkingen gehad in verband met 

COVID. De opkomst was groot met 33 

deelnemers.  

Het was weer een heel gezellig toernooi. 

De cadeautafel was georganiseerd door 

Yvonne Schwarts en zag er weer 

geweldig uit. 

 

De eerste prijs ging naar Elly Toet. 

De tweede prijs naar Diny Noijens. 

De derde prijs naar Piet Boevé. 

 

Op dit moment is de zomercyclus weer 

begonnen (voorheen het Rie Putting 

toernooi) deze vindt plaats eenmaal per 

maand. Op zondag 22 mei was de eerste 

speeldag. Er waren maar 13 spelers, 

waarvan 9 vrouwen. Ondanks de lage 

opkomst was het heel gezellig.  We 

hopen dat we de volgende speeldag op 

26 juni meer mensen mogen ontvangen. 

Het is gewoon gezellig. 

 

Groetjes Kitty en Mariette  

 

 

 

 

1. Gerry Schoof  

2. Riet Arnoldus 

3. Ton Hazebroek 

4. Eugenie  

5. Bernard van Bilsen 
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De wedstrijdtafel: Peter de Vos en Theo van 
der Tak.  

Bar: Aad Broeke en Joke de Vos.  

 
Uitslag Doubletten toernooi 

1. Ab Boes/Diny Noijens 

2. Ineke Buijtendorp/Els Klaasse 

3. Joke Putting/Miep van Kalveen 

 

 

 
 

Als een team het but heeft uitgegooid 

plus de eerste boule, mag de 

tegenstander het but nog steeds 

controleren. Wordt het but dan 

afgekeurd (bijv. meer dan 10 meter), 

dan moet die speelronde opnieuw 

worden begonnen. Dus het but wordt 

door het andere team neergelegd en 

daarna wordt weer de eerste boule 

geworpen.  

Zo was er iemand die dat tegensprak. De 

boule was z.i. ongeldig geworden. Nu wil 

ik hem overtuigen, maar zie het nergens 

concreet staan. 

Kan iemand voor mij uitkomst bieden? 

Met vriendelijke groet, Frans Roos   

 

Antwoord: Beide equipes moeten het er 

over eens zijn dat het but niet 

reglementair ligt, pas dan mag het but 

door de tegenstander opgeraapt worden 

en direct op een reglementaire plek 

neergelegd worden. Is men het niet eens 

dan raadpleegt men de scheidsrechter. 

Er kunnen sancties conform artikel 35 

van toepassing zijn bij niet naleving van 

deze regel. Als equipe B het but na een 
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mislukte uitworp fout neerlegt verliest zij 

niet het recht om het vervolgens goed 

neer te leggen, want er is geen sprake 

van een recht. De equipe moet alsnog de 

opdracht goed uitvoeren, dat wil zeggen 

het but neerleggen op een reglementaire 

positie. Als equipe B dat niet goed doet, 

en zeker bij herhaling, kan de 

scheidsrechter sancties overwegen in 

overeenstemming met artikel 35. Dit 

komt niet alleen voor wanneer het but te 

ver is uitgeworpen maar ook korter dan 

zes meter of bijvoorbeeld te dicht op een 

obstakel, over of te dicht op een 

verlieslijn. Bij het uitwerpen en 

neergelegd worden van het but dient aan 

alle criteria te worden voldaan. Mocht er 

in de situatie zoals u die beschrijft al een 

boule geworpen zijn dan wordt deze 

teruggenomen en mag, wanneer het but 

wel op een reglementaire plaats ligt, 

weer gespeeld worden. Mocht er door 

beide equipes al een boule gespeeld zijn 

dan is de feitelijke ligging door beide 

equipes geaccepteerd en is bezwaar niet 

meer mogelijk. 

 

Wij hopen dat uw vraag naar tevreden-

heid beantwoord is. Mochten er nog 

vragen zijn dan vernemen wij dat graag.  

 

Met vriendelijke groet, namens de 

reglementencommissie, Ruben van 

Stockum 

De bar: Ineke Heidt met Joeki van Galen.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. Ton en Sieny Hazenbroek met Frans v.d. Vat  
2. Marion en Gerrit Ouwerkerk met Valentijn van 
Koppenhagen 
3. Anneke Graafeiland, Diny Noijens en Ineke      
Buijtendorp 
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In samenwerking met de gemeente 

Zoetermeer, organiseerde JBC Zoeter-

meer een pilot Petanquediploma. 

Zes trainingsmiddagen werden afge-

sloten met een examen. De lesstof 

bestond uit het aanleren van de techniek 

en de spelregels in hoofdlijnen. Initiatief- 

nemer Valentijn van Koppenhagen: ‘Ik 

weet hoe leuk het spel is en met een 

fantastisch team wilde ik het naar de 

jeugd overbrengen.’ 

Zeven deelnemers behaalden het 

begeerde petanquediploma.   
 

 
18 mei - Gerrit Ouwerkerk: ‘Alle drie zijn 
geslaagd.’  

  

 
Een warming-up hoort er bij.  

 
‘Gefeliciteerd Jip!’ 

 

 
8 juni - behaalden scholieren van 
Kindcentrum De Spelevaert het pe-
tanquediploma. Links docent Valentijn van 
Koppenhagen, rechts instructeur Gerrit 
Ouwerkerk, midden vier blijde geslaagden. 

 

 
15 juni: warme ochtend, 9.00 uur in de och-
tend zaten 5 dames in de schaduw al koffie te 
drinken, al snel werd de groep steeds groter! 
Mooi zo’n (warme) club! 
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Sjaak Klaase, Frans van der Vat en Theo 

Meijer zijn derde geworden. 

 

Het is de Zomer Triplet Competitie. 

De competitie is gespeeld in Zoetermeer, 

Nieuwerkerk aan de IJssel, en de laatste 

in Rijswijk bij ABA. Daar is ook de foto 

gemaakt. 
 

 

 

De jeugdtraining heeft zijn vruchten 

afgeworpen. 

Mede dankzij de jeugdtraining gaat Jip 

zaterdag 25 juni als pupil namens de 

NJBB (in kleding en met opkomst van 

het Wilhelmus) meedoen aan het '4 

federatie toernooi' (Nederland, België, 

België-Wallonië en Noord-Frankrijk) die 

dit jaar plaatsvindt in Noord-Frankrijk.  

Jip had al 2x meegedaan aan de 

jeugdtraining die door Folâtre en L'Esprit 

werden georganiseerd waardoor Ingrid 

Kok (voorzitter L'Esprit) al van Jip zijn 

bestaan af wist. 

Maar na het publiceren van zijn behaalde 

diploma op de Facebook site van JBCZ 

heeft ze contact gezocht of Jip mee wilde 

doen. Ze wilde ook weten of wij nu ook 

meer jeugdleden hadden, dit is helaas 

nog niet het geval. 

Toch leuk dat onze club een jeugdlid 

heeft die hier aan mee gaat doen. 

 
Peter en Annemiek 

Het ‘4-federatie toernooi’ is een 

jaarlijks internationaal toernooi 

tussen miniemen, cadetten en 

junioren van het Noord-Franse 

departement (Comité Nord), de 

Waalse federatie (FBFP), de 

Nederlandse federatie (NJBB) en de 

Vlaamse federatie (PFV). 

 

 
  

 

Op zaterdag 25 juni 2022 vond het ‘4 

federatie toernooi’ plaats in Douai, 

Frankrijk. De NJBB is vertegenwoordigd 

door zes jeugdteams (pupillen, 

aspiranten en junioren) begeleid door 

een zestal coaches en delegatieleidster. 

De andere teams bestonden uit 

jeugdteams vanuit Vlaanderen, Wallonië, 

en Noord Frankrijk. 

Vol, goede moed verzamelden we om 

5.30 uur bij Les Boulistes in Gorichem 

voor de reis naar Douai. Toog een stoet 

aan spelers, ouders en trouwe 

toeschouwers zuidwaarts. Het beloofde 

een lange dag te worden. Na een lange 

reis van 270 km kwamen we aan in 
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Douai. Bij binnenkomst van deze nieuwe 

boulodrome en de grootte hiervan was 

voor de meeste een mooie ervaring en 

wat een kind beaamde wilde ze gelijk 

gaan gooien en wij even relaxen. 

 

 
Jip mocht de vlag dragen.  

 

 
 

 

De opening van het toernooi bestond uit 

een vlaggenparade. Alle deelnemende 

teams liepen, achter de vlag van hun 

land. Een ere ronde om het carré 

honneur, waarna de teams zich 

opstelden en per land voorgesteld 

werden aan het aanwezige publiek. 

Na het uitreiken van de wedstrijdkaarten 

aan de coaches konden we starten met 

het toernooi. De dag bestond uit drie 

wedstrijden en een finale. Twee teams 

wisten in hun poules een tweede plek te 

behalen. Uiteindelijk is de NJBB als derde 

geëindigd in het totaal klassement. Moe 

en voldaan van allerlei indrukken werd 

deze dag afgesloten met een prijsuit-

reiking. Het was niet alleen voor de 

spelers, coaches maar zeker ook voor de 

meegereisde toeschouwers een zeer 

geslaagde dag en rond 18.30 uur weer 

op terugreis te gaan naar Nederland. 

2023 zal weer in het teken staan van het 

‘4 federatie toernooi’ en zal dan 

gehouden worden in Vlaanderen. 

Opgesteld door een aantal deelnemers 

van het Nederlandse team. 

 

 

Na terugkomst uit Frankrijk, vierde Jip zijn 
verjaardag (7 jaar).   

 
 

 

 
Op zondag 31 juli 2022 vindt het 

Clubkampioenschap Tireren plaats. 

Aanvang is om 10.30 uur. Melden voor 

10.00 uur. Inschrijving via lijst op het 

publicatiebord. Kosten voor het 

clubkampioenschap is voor de leden 

gratis. 

 

 

 
Op zaterdag 27 augustus vindt het 

Thuisblijverstoernooi 2022 plaats. 

Het systeem is 4 voorgelote partijen. 

Spelvorm is a la mêlee. 

Aanvang is om 10.30 uur. Melden is om 

10.00 uur. Inschrijfkosten bedragen € 

5,00 per speler. Inschrijving op lijst 

publicatiebord. Kan ook via de website. 

 

 

 
Op 2 september 2022 wordt het Ladies 

Toernooi 2022 gehouden. Aanvang 19.30 

uur. Melden 19.00 uur. Inschrijfgeld: € 
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3,00 Inschrijven op de lijst publi-

catiebord. 

 

 

 
Op zondag 4 september 2022 wordt het 

Sextetten toernooi gehouden 

Aanvang 10.30 uur, melden 10.00 uur. 

Inschrijfgeld € 5,00 per persoon. 

Inschrijven op de inschrijflijst die op het 

publicatiebord hangt. 

 

zo 11 december - Vlees 

toernooi 
 
Theo van der Tak - Wedstrijdzaken 

 

 

 
 

 

 

 
         Weer een nieuwe barmedewerker,  
         Sjaak Plat. 

 
 
De zolder begint te gloren.  

 

 
 

 
Baan in het centrum van Rosmalen. 

 

 

Eens overkomt het je 

 

Met Aad tegen Pertap en René 

zat het alleszins niet mee. 

Zij kozen voor de kaalste baan 

en lieten ons in ons hempie staan. 

 

Dertien - nul was het eindresultaat 

je weet hoe zoiets dan verder gaat. 

Fanny werd vol pret ingebracht, 

‘ga maar door de knieën’ zij ze zacht.  

 

Pierre Alavie  
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             Uit het MAX magazine 2022 nr. 21 – Myrna Goossen                                                                                                                     
                

 


