
                   

 
 

 

 

Jeu de Boulesclub Zoetermeer  

Opgericht: 6 maart 1978 

Uitgave: oktober 2022, 5e jaargang nummer 5 

 

 

 
 

Vicevoorzitter Bernard van Bilsen nam onze praeses, Annemiek de Vos, waar bij de 

opening van het LUITEN FOOD Open Zoetermeers Kampioenschap. 
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Mon Plaisir, jaargang 5, oktober 2022 nr. 5 
 
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 
René Kiebert – tel 06-28235441 
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. 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, 

 

Wat gaan de dagen toch snel, voor u ligt 

alweer het vijfde exemplaar van Mon 

Plaisir 2022. 

Afgelopen maanden zijn er weer veel 

competitie activiteiten opgestart zoals de 

NPC, WSC, WMC, WCD en de 

herfstcyclus en niet te vergeten het goed 

bezochte Open Luiten Food toernooi, dat 

ook dit jaar succesvol is verlopen, alleen 

het weer liet ons in de ochtend wat in de 

steek. 

 

 

De RABO Club Support verkiezing, niet 

te verwarren met de Grote clubactie, 

bracht € 321,48 op. Toch een mooi 

resultaat. Dan hebben wij ook nog wat 

loten voor de Grote clubactie om de club 

te steunen. Ik heb dit al eerder 

aanbevolen, dus verkoop deze loten aan 

familie en vrienden. 

 

Het bestuur is druk bezig met de 

voorbereiding van de ALV op maandag 7 

november 2022 (zet dat in je agenda). 

Eén zeer belangrijk en gevoelig punt is 

punt 12 ”Verkiezing bestuursleden”.  

Door het niet herkiesbaar stellen van de 

huidige secretaris bij de komende ALV is 

er binnen het bestuur een vacature 

ontstaan. Uiteraard zou het prachtig zijn 

als 1 persoon zich daarvoor aanmeldt, 

maar er zijn ook ideeën om de werk-

zaamheden van deze functie te verdelen 

over meerdere personen. Op die manier 

wordt er een ‘algemeen secretariaat’ 

ontwikkeld waarbij de werkzaamheden 

worden verdeeld en dus de werklast voor 

een ieder wordt verminderd. Op de leden 

met administratieve achtergrond wordt 

bij dezen een beroep gedaan zich 

hiervoor aan te melden. Een 

taakomschrijving is beschikbaar en zeker 

ondersteuning te verwachten van de 

huidige secretaris.  

 

Wat betreft de gezondheidssituatie van 

Annemiek de Vos. Haar herstel gaat toch 

wat langer duren. Haar verwachting was 

aanvankelijk, drie maanden het voor-

zitterschap neer te leggen om te 

herstellen en dan in oktober weer deel te 

nemen in het bestuur. Helaas zal zij 

voorlopig niet terugkeren als voorzitter.  

Een optie is om een ad interim-voorzitter 

te hebben. Daarom roep ik, ook namens 

Annemiek, leden op om zich kandidaat te 

stellen voor deze functie om de komende 

periode te overbruggen. 

 

Graag wil ik dit bericht afsluiten met een 

prettige mededeling. Inmiddels zijn er 

materialen besteld en gekocht om 

binnenkort al onze buitenbanen optimaal 

te kunnen belichten. Ook de werkzaam-

heden op zolder gaan gestaag door. 

Tot ziens op de ALV van 7 november 

2022 om 19.30 uur in ons Boulodrome. 

 

Met vriendelijke sportgroeten,  

Bernard van Bilsen, vicevoorzitter 

 

 

 
 
 

Behoor niet tot degenen die voor hun daden 
slechts beloning zoeken. 

 
Bhagavadsita 

Indisch Hindoeistisch Verhalenboek  
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In dit nummer geen vergrootglas op 

toernooien en competities, buiten dan 

het LUITEN FOOD Open Zoetermeers 

Kampioenschap. Het wil niet zeggen dat 

er verder niets gebeurd is. Diverse 

competities zijn van start gegaan en ook 

de interne WCD is begonnen. Er is een 

concept beleidsplan 2023-2026 opge-

maakt, die op de aankomende ALV, 

maandag 7 november, behandeld wordt. 

Door Onderhoudszaken wordt onze 

eerste etage verder ontwikkeld in 

praktische werk- en opslagruimten. Een 

werkgroep ‘Jubileum 45 jaar’ is druk 

bezig een mooi feest te organiseren. 

Kortom, er bruist op de achtergrond van 

alles bij JBC Zoetermeer. 

 

De redactie heeft antennes uitstaan, 

maar zijn ook afhankelijk van wat er 

wordt aangeleverd. Daarom is dit ook een 
oproep om de redactie informatie te 

sturen van vooral leuke dingen die u 

meemaakt bij de club. 

 

Veel plezier bij het lezen van dit 

nummer.   

 

 

 
 
 

 
Bernard van Bilsen: ‘Ook de werkzaamheden 
op zolder gaan gestaag door.’ 
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Wie zijn ze en wat doen ze? Rosemarie 

Bersma vraagt ernaar 

 

Rinata Kok-Shamis 
 

 
 

 
Rinata is geboren in Chisinau, Moldavië 

en woont nu samen met Peter in 

Rokkeveen.  

Haar beroep is/was interieurontwerpster. 

Via internet kwam zij in contact met 

onze club en heeft hiervoor nooit eerder 

gebould. 

Andere sporten die zij beoefend heeft 

zijn: zwemmen en roeien in Hadera 

(Israel). 

Diamond painting en de kleinkinderen 

zijn haar hobbies.  

Uiteraard heeft zij nog geen licentie, 

maar Rinata wil wel graag meedoen aan 

wedstrijden/toernooien. 

Geen bezwaar tegen plaatsing foto. 

 

Peter Kok 
 

 

Peter woont met Rinata in Rokkeveen en 

komt oorspronkelijk uit Den Haag. Zijn 

beroep was/is accountmanager verze-

keringsmakelaar. Ook Peter is via 

internet in contact gekomen met de club. 

Hiervoor voetbalde hij bij Vredenburch in 

Rijswijk en tenniste bij Welgelegen, ook 

in Rijswijk. Zijn andere hobby is DJ zijn 

bij een radiostation in Israel. Hij heeft 

ook nog geen licentie, maar wil net als 

Rinata meedoen met wedstrijden en 

toernooien. 

 

Geen bezwaar tegen plaatsing foto. 

 

 

René Albers  
 

 
 

René is geboren en getogen in Den 

Haag, in de Barneveldstraat (Veluwe-

plein), maar woont nu sinds 1990 in 

Rokkeveen, in de eerste wijk 19 die 

gebouwd werd. Hij heeft 46 jaar bij de 

politie diverse functies gehad zoals in de 

uitvoering, leiding, ondersteuning en de 

controle. Omdat hij regelmatig met de 

hond langs de club liep, kende hij het 

terrein goed en vroeg op een gegeven 

moment om informatie. Uiteraard heeft 

hij op de camping al eerder gebould met 

‘gekleurde’ ballen. 

Hij is van jongs af aan in de zwemsport 

beland. Na het leszwemmen werd het 

wedstrijdzwemmen en daarna waterpolo. 

Tot 1990 heeft hij dat actief gespeeld. 

Toen de kinderen in 1996 gingen wed-

strijdzwemmen belandde hij weer in de 

zwemsport. Dat was bij zwemvereniging 

Zoetermeer (ZVZ). Hij heeft daar trai-

ning gegeven, is bestuurslid geweest. 

Momenteel is hij nog official, met de 

hoogste bevoegdheid. Hij kan als 

scheidsrechter op het hoogste niveau 

wedstrijden leiden. 

Momenteel is hij coördinator van de 

official opleidingen in de regio West. 
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Zijn hobby’s zijn: naar andere sporten 

kijken en klussen. René heeft geen 

licentie en kijkt het eerst even aan of hij 

aan toernooien kan meedoen. 

 

René heeft geen bezwaar tegen het 

plaatsen van zijn foto.  

 

Zie ook: 
https://www.jbczoetermeer.nl/wed

strijdzaken1/kalender 
 

 
 

 
 

‘Enkele jonge mannen namen in september 

1972 het initiatief om de Nederlandse Jeu 

de Boules Bond op te richten. Zij legden op 

het Museumplein in Amsterdam de basis 

voor de NJBB. Een plek waar de 

petanquesport zichtbaar en dichtbij ‘de 

mensen’ werd beoefend. Hoe mooi is het om 

50 jaar later te zien hoe de sport zich heeft 

ontwikkeld tot een sport op Europees niveau 

waar wij trots op kunnen zijn.’ 
 

 
 

 

 

 

Nog even voor de duidelijkheid. De 

redactie vroeg aan het bestuur hoe het 

precies zit met het collectief uitgooien en 

het vormen van groepjes. Het is een 

mooie verdeelsleutel: 

 

- Bij het verplicht uitgooien hebben 

recreanten de mogelijkheid om 

met wedstrijdspelers te spelen en 

daar kunnen ze van leren, en 

iedereen leert elkaar kennen.  

 

- Bij het vormen van groepjes, 

hebben wedstrijdspelers de 

mogelijkheid om met wedstrijd-

spelers, of eigen team, het accent 

te leggen op beter presteren.  

 

Het komt op het volgende neer: 

Het verplicht uitgooien vindt plaats op de 

dinsdagavond, woensdag- en zaterdag-

morgen. 

En het vormen van groepjes kan 

plaatsvinden op woensdagmiddag, don-

derdagavond en zaterdagmiddag.  

De formule is er op gericht dat recre-

anten en wedstrijdspelers zich prettig 

voelen bij onze club.  
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Op zondag 25 september werd bij 

JBC Zoetermeer het LUITEN FOOD 

Open Zoetermeers Kampioenschap 

gehouden. Het trok de subtop aan 

van petanque Nederland, maar ook 

twee teams uit België. Acht en 

twintig teams hadden zich 

ingeschreven waarvan zestien van 

JBC Zoetermeer. Vooraf drie 

voorgelote wedstrijden en daarna 

werden de doubletten ingedeeld in 

verschillende poules. De eerste acht 

in poule A. streden om het 

kampioenschap.   

JBC Zoetermeer plaatste zich met Aad 

Hooijmans en Joop Koens bij de eerste 

acht, maar werden daarna in de eerste 

ronde uitgeschakeld.  

De aantrekkelijke geldprijzen, 

gesponsord door Luiten Food, gingen 

voornamelijk naar de bezoekers. Teams 

van JBC Zoetermeer wisten in de 

onderliggende poules nog enige prijzen 

te pakken.  

 

 

 
Het was een lange dag, de finale werd 
gespeeld rond 19.00 uur. Edwin Segers met 
Marco Eveleens tegen Frances van Donge met 
Monique Bakker.  

 Einduitslag:  

 
1.    Edwin Segers (ABA - Rijswijk met Marco 

Eveleens (Elza Boules - Beverwijk).  

 
2.    Frances van Donge (L ’Esprit – Schiedam) 

met Monique Bakker MIDI – Delft). 
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3.    (Door omstandigheden werd niet gespeeld 

om de derde en vierde plaats, waardoor de 
derde plaats werd gedeeld). Sander Beukers 
met Jesper van Eersel (MIDI – Delft) en 
Maaike Hooijmaijers met Jeffrey van Loon 
(JBC ’t Dupke - St. Michielsgestel). 

 
De winnaars van het Open Zoetermeers 
Kampioenschap. Jesper van Eersel (lege plek) 
ontbreekt.   

 
De twee Belgische teams uit Machelen 
eindigden op de eerste en vierde plaats in de 
B poule waardoor zij ook in de prijzen vielen.  
Winnaars poule B: Tom en Delfine van 
Wassenhove (PV Leiehoek – Machelen).   

 
Winnaars poule C: Marcel Willemse met Frank 
de Heer (JBC Zoetermeer). 
 

Winnaars poule D: Joeki van Galen met 

Peter Visarius JBC Zoetermeer. 

 

 
Zij o.a. deden de bar: Aad Broeke, Marianne 
Koens en Els Klaasse.   
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…

oktober 2022 

 

 

 
De duidelijk herkenbare entree. 

 

Dit keer in deze rubriek een bijzondere 

locatie in Drenthe, in het gebied van de 

Kolonie van Weldadigheid.  Dit is de 

dunbevolkte streek van Frederiksoord, 

Veenhuizen, Willemsoord en Wilhelmina-

oord waar in 1818, Generaal Johannes 

van den Bosch zijn Maatschappij van 

Weldadigheid oprichtte. Kansarmen, 

werklozen, zwervers, wezen en daklozen 

uit heel Nederland werden hier naar 

toegebracht met de trekschuit om een 

nieuw bestaan als kolonist te beginnen.   

 

 
       De bescherming van de 20 grintbanen:  

       NIET betreden. 

 

In dit prachtige veengebied moesten ze 

hard werken om de grond enigszins 

vruchtbaar te maken en te gaan leven 

van de opbrengsten. Als tegenprestatie 

kregen ze een kolonistenhuisje, ingericht 

en wel, gratis onderwijs en gezond-

heidszorg en een uitgestelde lening om 

het allemaal te bekostigen. Een ideolo-

gische heilsstaat derhalve! 

70% Van de kolonisten slaagde in de 

opzet van het “weldadigheidsprogram-

ma”, kochten zich vrij, startten met een 

eigen boerderijtje en konden leven van 

de opbrengst van de niet zo vruchtbare 

grond. 

  

 
De prima verlichting langs de banen (drie 

lichtmasten in de lengte van de banen) 

 

In dit gebied werd in Vledder een Jeu de 

boulesvereniging opgericht. Deze 

vereniging zit sinds 1994 op de locatie 

“de Lange Wanden”. De “Vledderboules” 

hebben 80 leden en zijn aangesloten bij 

de NJBB. De vereniging heeft 20 goed 

verlichte buitenbanen waarop 3x per 

week gespeeld wordt. Landelijke bekend-

heid geniet de vereniging door het 

jaarlijks georganiseerde grote 

“Bostoernooi” waarbij, in het aanpalende 

bos, door 120 deelnemers gespeeld 

wordt.  

 

 
 

Bijzonder is het clubhuis van de 

Vledderboulers, dat gedeeld wordt met 

de scouting. Deze kantine annex club-

huis was vroeger een houten slaapbarak 

van het werkkamp, waar Joodse 
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dwangarbeiders werden ondergebracht …  

Na gedane arbeid werden ze verder 

afgevoerd naar de vernietigingskampen.  

 

 
         De zelfgemaakte houten tafel waarin  

         de spelers hun boules kunnen leggen. 

 

Er zijn nog zgn. “kijkgaten” in de 

barakken om te zien hoe het er toen aan 

toe ging……. 

 

 

 
Historie van de Joodse werkkampen in de 
vroegere barakken. 

 

Met een hartelijke vakantiegroet, 

René Kiebert 

 

 

                                               

 

 
 

Het EK petanque 2022 

 

In Den Bosch kreeg petanque kleur op 

de wangen, 

waar ook de stad zelf van profiteerde. 

Ik zou er zo terug naar verlangen, 

dat beaamde elke gecommitteerde. 

 

Dit in relatie met het 50 jarig bestaan, 

de Bond had er een bijzonder feest van 

gemaakt. 

Duizenden bezoekers, kun je nagaan! 

Wellicht dat door driemaal brons onze 

sport ontwaakt.  

 

Joey, Anette, Josefien en Kees, zij 

werden onze helden. 

Ik heb ze voor altijd op mijn netvlies 

staan. 

En wat ik verder nog wil melden, 

ik heb met je te doen, als je er niet naar 

toe bent gegaan.  

 

Pierre Alavie   

 

 

 

 
 
‘Het 45 jarig jubileum op zondag 19 

maart 2023. Het feest vindt plaats in ons 

boulodrome vanaf 14.00 tot 19.00 uur. 

Het thema wordt Frankrijk met als niet 

verplicht een dresscode op dit thema, 

geheel vrijblijvend dus.’ 
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                                           EK in Den Bosch – om nooit te vergeten.  


