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Mon Plaisir, jaargang 5, februari 2022 nr. 1 
 
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 
Theo van der Tak – tel. 06-14893691 
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 
Hanny Beekhuizen – tel. 06 - 17278378 
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, 

 

De eerste Mon Plaisir van het nieuwe 

jaar. Zonder het echt te merken zijn we 

inmiddels ruim twee maanden verder in 

het jaar 2022, dat helaas begon met een 

lockdown. De kantine en het boulodrome 

waren gesloten, waardoor ook dit jaar 

het houden van een nieuwjaarsreceptie 

en het elkaar persoonlijk een gelukkig 

Nieuwjaar wensen helaas niet mogelijk 

was. Maar zoals al eerder aangekondigd 

willen we dit graag in een aangepaste 

vorm, als het weer mogelijk is, laten 

plaatsvinden. Door de vele versoe-

pelingen is sinds een paar weken (bijna) 

alles weer mogelijk. Uiteraard met alle 

voorzichtigheid, we willen nog steeds 

niet dat er (veel) leden ziek worden. 

Het is niet duidelijk welke mooie of 

minder mooie dingen 2022 ons gaat 

brengen. We hebben de laatste twee 

jaren wel geleerd dat het zomaar ineens 

allemaal anders kan zijn. Gelukkig is er 

zicht op een mooi voorjaar en mooie 

zomer en we willen dan ook graag een 

aantal activiteiten bekend maken. 

 

Zaterdag 16 april 2022 willen wij een 

paasreceptie houden om iedereen een 

fijne Pasen in plaats van Nieuwjaar te 

wensen. Tijdens deze receptie zullen wij 

ook twee partijen boulen. Tevens willen 

wij u ook uitnodigen om voor 5 euro p.p. 

deel te nemen aan de paaslunch voor 

aanvang van de paasreceptie. 

Op maandagavond 25 april 2022 zal de 

Algemene Ledenvergadering plaats-

vinden. 

Zaterdag 30 juli 2022 gaan wij een 

vrijwilligersmiddag organiseren. 

Noteer deze datums alvast in uw 

agenda’s, extra informatie komt te zijner 

tijd en kunt u dan tevens vinden op de 

publicatieborden en op de website. 

 

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat 

het krokustoernooi van 20 maart 2022 

helaas niet door zal gaan vanwege 

onderbezetting, ziektes en vakantie bij 

wedstrijdzaken.  

Wel gaan de bibbercyclussen door op de 

geplande zondagen, te weten zondag 13 

en 27 maart a.s. 

Kijkt u voor overige activiteiten ook op 

de website bij de kalender onder 

wedstrijdzaken. 

 

Sluiten we af met de woorden, ZONDER 

RESPECT GEEN PETANQUE, de afgelopen 

periode heeft nogmaals duidelijk 

gemaakt dat leden over bepaalde zaken 

anders denken en dat is helemaal geen 

probleem zolang we elkaar maar blijven 

respecteren. Laten we niet vergeten dat 

we ook samen de laatste twee jaren zijn 

doorgekomen dan moet de komende 

periode toch geen probleem worden. 

 

Graag tot op een van de activiteiten of 

een ander speelmoment. 

 

Met vriendelijke groeten 

Namens het bestuur 

Annemiek de Vos 

Voorzitter 

 

 
 

Uit de Nieuwsbrief van 8 maart jl.  

 

Door het afzeggen van het krokus-

toernooi wordt weer pijnlijk duidelijk dat 

wij nog steeds niet genoeg vrijwilligers 

hebben. Heeft u interesse om wedstrijd-

zaken te ondersteunen met verschil-

lende activiteiten geeft u dit dan aan bij 

Henk Reincke (bestuurslid vrijwilligers) 

en/of bij Theo van de Tak (bestuurslid 

wedstrijdzaken). Voor de diverse te 

verrichten taken/werkzaamheden zijn 

ook nog steeds vrijwilligers hard nodig 

om alles binnen de club goed te kunnen 

laten verlopen. Alvast bedankt voor uw 

hulp, dit wordt enorm gewaardeerd. 
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Inmiddels kunnen we constateren dat 

omikron ook bij onze leden is beland. Zo 

ver we weten niet via onze club, maar bij 

locaties elders. Laten we hopen op een 

kort en mild ziekteverloop, zoals men 

verwacht na volledig gevaccineerd te 

zijn, maar dit terzijde. 

 

De redactie heeft haar best gedaan om 

er weer een interessant magazine van te 

maken.  

Op 6 maart jl. werd JBC Zoetermeer 44 

jaar. De redactie heeft daarom gemeend 

enkele oude foto’s te plaatsen. Zie ze 

elders in dit nummer onder het kopje ‘Uit 

de oude doos’.     

 

Veel leesplezier!  
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Door Frans Roos  

 

Wie had ooit kunnen bevroeden dat 

petanque en voetbal zomaar heel dicht 

tegenelkaar kwamen te staan en dat 

heeft te maken met het passeren van de 

bal wel of niet over de lijn. Het gebeurde 

bij de wedstrijd PSV – Ajax d.d. 23 

januari jl.  

 

 
 

Daley Blind probeert de bal binnen te 

houden en in de aanval daarna komt de 

bal bij Noussair Mazraoui, die Ajax met 

een prachtige pegel op voorsprong 

schiet.  

 

Er was daarna veel discussie over de 

totstandkoming van het doelpunt. Zo 

ook bij ´Studio voetbal´, een talkshow 

van de NOS.  

Sjoerd Mossou en de cameraman lieten 

zien wat er gebeurd had kunnen zijn. Op 

een stukje kunstgras was een lijn 

gekalkt en de bal (voetbal) was er naast 

geplaatst. Sjoerd stelde de vraag ´is de 

bal in of uit´Het volledige panel zei 

´uit´. Daarna zoemde de cameraman in 

precies boven de lijn. Die camerapositie 

is allesbepalend. Het standpunt van 

bovenaf (ondanks het gras tussen bal en 

lijn) geeft een vertekend beeld. Je hebt 

ook te maken met de bolvorming van de 

bal die boven de lijn kan hangen.  

 

 
        Links het speelterrein - 98 % is uit,  

        2% is in. Bal is in.  

 

 

In onze sport is de regel heel duidelijk: 

  

Artikel 19 van het Internationaal 

spelreglement Petanque 

Ongeldig geworden boules  

Een boule wordt ongeldig als hij op 

verboden terrein terechtkomt. Een boule 

op de uitlijn is geldig. De boule is pas 

ongeldig als hij de uitlijn geheel is 

gepasseerd, dat wil zeggen als hij, recht 

van boven bezien, geheel voorbij de 

uitlijn ligt. Dit geldt evenzo als bij 

afgebakende terreinen de boule een on-

middellijk naastgelegen terrein geheel 

heeft overschreden. 

 

 

De KNVB is minder duidelijk dan de 

NJBB, ook het plaatje belicht geen 

twijfelgeval.  

 

Spelregels-veldvoetbal-2021-22 

 

De bal is uit het spel wanneer:  

 

- hij geheel en al over de doellijn of 

zijlijn is gegaan, hetzij over de 

grond, hetzij door de lucht 

- het spel is onderbroken door de 

scheidsrechter  

- deze een wedstrijdofficial raakt en 

op het speelveld blijft en: een 

team een veelbelovende aanval 

kan starten, of de bal direct in het 

doel gaat, of het andere team in 

balbezit komt. In al deze gevallen 
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wordt het spel hervat met een 

scheidsrechtersbal. 

-  

 
 

Wat zo bijzonder is, nagenoeg alle 

petanquewedstrijdspelers kennen deze 

regel, professionele voetballers en 

voetbalanalisten weten het niet, blijkt.  

 

Zo kunnen ze dus leren van wat 

petanquespelers allang weten. Ik wil ze 

nog wel troosten met het feit dat wij de 

conclusie makkelijk kunnen trekken 

doordat de situatie stil ligt. In het 

geschetste voetbalmoment, rolt alles 

weer verder, dan moet je toch ver-

trouwen hebben in de VAR.  

De VAR kon echter niet bewijzen dat de 

bal volledig over de lijn was geweest. 

 

--- 

UIT DE OUDE DOOS  

 
Schilderes Wanda – 8 maart 2003 

 

Ik ben overal tegen, tot ik een besluit 

neem. Dan ben ik ervoor.  

 

Johan Cruijff 

 
 
Code rood, zeer zware windstoten en enorm 
veel schade. Stormen Dudley, Eunice en 
Franklin trokken half februari over Nederland. 
 
Uit de media: ‘Storm Eunice heeft onze stad 
na een zeer stormachtige dag eindelijk 
verlaten. Gelukkig is de rust wedergekeerd, 
maar ze heeft ons achtergelaten met een 
heleboel schade. In Zoetermeer gingen 
bomen om met bosjes tegelijk en dakplaten 

vlogen van de gebouwen.’ 
 
Hierboven en hieronder zien we dat ons 
terrein vol ligt met afgewaaide takken. Ons 
gebouw heeft de storm doorstaan. Het blijkt 
dus dat onze platen goed vast zitten!   
Gelukkig bleven de bomen aan de achterkant 
overeind. 
 

 

 
 

 

UIT DE OUDE DOOS 

 
Het oude boulodrome.  

 



Digitaal clubblad van JBC Zoetermeer redactie@jbczoetermeer.nl  7 

 
 

 

 
Ria Lobik, vrijwilliger van de Pelgrimshoeve, 
René Kiebert (lid van JBC Zoetermeer) 
namens het bestuur en Fred Brasser namens 
het bestuur van Hospice Zoetermeer. Foto: 
Gerard van Warmerdam 
 

Op de foto wordt een cheque van € 

1500,- overhandigd aan het Hospice 

Zoetermeer. Het Hospice heeft dit 

bedrag kunnen gebruiken voor het 

aanbieden van een kerstattentie aan de 

vrijwilligers. 

 

UIT DE OUDE DOOS  

 
Dick Pronk bij een jeugdtoernooi.  
 
 

 
 

Ilja Gort stuurt zijn fraaie bolide langs 
uitgestrekte lavendelvelden in volle bloei, zo 
mooi dat het pijn doet aan zijn ogen. Hij 
bezoekt zijn idool en drinkt daar de duurste 
landwijn ter wereld. Hij speelt jeu de boules 
in Saint-Paul-de-Vence, gaat op zoek naar de 
originele olijfbomen van het schilderij van 
Van Gogh en drinkt veel te veel van Van 
Goghs lievelingsdrankje.  
Zijn vrienden sporen hem aan om meer te 
komen boulen.  
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Theo van der Tak draagt aan Gerrit 
Ouwenkerk de coördinatie over van de 
maandagavondtrainingen voor de NPC compe-
titiespelers.  

 

 
Gerrit Ouwenkerk heeft een intakegesprek 
met Joop Pols en Fred Lagerwaard bij de start 
van de BIP cursus* (Basis Instructeur 
Petanque).  

 

Vanuit de bond wordt de Nationale 

Petanque Competitie georganiseerd 

(NPC). Met de vele boulodromes in 

Nederland worden zowel ‘s winters als ‘s 

zomers ook lokale competities gespeeld, 

je hoeft dus niet het hele land door.  De 

TOPdivisie, 2e en 3e klasse van de NPC 

spelen landelijk, en de 4e t/m 6e klasse 

spelen regionaal c.q. lokaal.  

 

De bond zelf zegt er het volgende over:  

 

‘Een uitdagende nationale competitie 

voor boulers in alle regio’s en op alle 

niveaus. Dat is het uitgangspunt van de 

Nationale Petanque Competitie (NPC). 

De NPC is een competitie tussen  

verenigingen met teams van minimaal 6 

en maximaal 9 spelers. De competitie 

bestaat uit 14 speeldagen. Iedere 

speeldag bestaat uit opeenvolgend een 

ronde doubletten, een ronde tripletten 

en een ronde doubletten. 

De competitie heeft een piramide vorm 

met bovenaan de topdivisie met één 

poule. Daaronder volgt de 2e divisie met 

2 poules, de 3edivisie met 4 poules, 

enzovoort. Hoe lager de divisie, hoe 

meer poules en hoe kleiner de reisaf-

standen zijn (in de meeste gevallen). Het 

streven is om iedere poule te vullen met 

acht teams. 

De NJBB streeft er naar om petanque als 

een wedstrijdsport te positioneren en de 

deelname aan competities en toernooien 

te stimuleren. Een nationale competitie 

is hierbij onmisbaar!.  

 

 
 

 
 

 

* Deze opleiding is door de NJBB 

ontworpen om nieuwe leden voor jouw 

vereniging te werven, te ontvangen, te 

introduceren en de eerste beginselen van 

onze sport te leren. 

Er zijn inmiddels een 20-tal instructeurs 

verdeeld over heel Nederland en hun 

werk is met een groot enthousiasme 

ontvangen door de clubs waar zij lid van 

zijn. Wat doet een BIP precies? Deze 

instructeur zorgt voor de werving van 
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nieuwe leden in overleg met hun 

bestuur. Wanneer nieuwe leden zich 

hebben aangemeld, gaat de BIP met 

deze groep aan het werk met een 

introductie cursus van 6 lessen. Tijdens 

deze lessen leren de cursisten de eerste 

beginselen van onze sport. Er wordt 

gewerkt aan de 7-basistechnieken van 

het petanque maar ook aan de verschil-

lende worpen waar de sport om vraagt. 

De spelregels worden doorgenomen 

maar er is ook aandacht voor het 

spelmateriaal en onze sportcultuur. 

Kortom: De BIP maakt nieuwe leden gek 

van het spelletje! 

De BIP zorgt ervoor dat de cursisten op 

allerlei manieren kennismaken met de 

vereniging door bijvoorbeeld een 

bezoekje aan een algemene trainings-

avond en een kennismaking met het 

bestuur en de verschillende commissies. 

Deze werkwijze is inmiddels een 

megasucces bij verenigingen die al over 

een BIP beschikken. Nieuwe leden voelen 

zich welkom en kunnen in de regel al een 

aardige partij neerzetten met een goede 

techniek. 

Uit de praktijk van de BIP blijkt dat 

nieuwe leden zich meer betrokken 

voelen bij de club en daardoor eerder 

bereid zijn om bijvoorbeeld vrijwil-

ligerswerk te gaan doen. Nieuwe leden 

gaan ook eerder meedoen aan compe-

tities en toernooien. 

Na het volgen van zo’n introductiecursus 

is het de bedoeling dat deze nieuwe 

leden doorstromen naar een vervolg 

training die door de clubtrainer en in 

samenwerking met de BIP gegeven zal 

worden. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
‘Daar hangt het programma!’ 
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Buiten was het bar en boos. Regen,                       
regen en storm. Dan gaan we lekker binnen  
boulen!  

 

Introducé Jacques Roest, kwam, zag 

en overwon. 

 

 
Ook deze keer voor introducés. Eén 
aanmelding, Jacques Roest. En laat die nou 
als eerste eindigen!  

 

 
Een tweede plaats voor Ans Harteveld.  

 

 

 

 

Sport is de speelgoedafdeling van het leven. 

 

Jimmy Cannon 
 

 

 
 

Een gedeelde derde plaats voor Huub van 
Megen en Frans Roos, 2 gewonnen +10. Dan 
wordt gekeken naar de eerste partij. Die was 
van Huub beter, Frans Roos vierde.  

 

 

 
 
De bar werd verzorgd door Ineke en Dick 
Heidt.  

 

 
 

         https://nlpetanque.nl/wk-ek/ 
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Gedocumenteerd door Frans Roos  

 

Curling is een precisiesport die lijkt 

op bowls, petanque en bocce, maar 

op ijs wordt gespeeld met zware 

stenen in plaats van metalen ballen.  

 

 
Eve Muirhead in actie. 
 

 

Schotse oorsprong  

 

Het eerste geschreven bewijs voor cur-

ling vond men in het Paisley Abdij in 

Renirewshire, gedateerd op februari 

1541. Er werd verteld over een wedstrijd 

met stenen op ijs. Twee schilderijen van 

Pieter Breugel ‘de oudere’ uit 1565 tonen 

boeren die een spel curling spelen op 

bevroren Hollandse wateren. Schotland 

en Nederland hadden toen sterke 

handelsrelaties, alsmede sterke culturele 

links, wat het aannemelijk maakt dat de 

sport vanuit Schotland over was 

gekomen. 

 

 
Mannen spelen curling, Toronto, Ontario, 
Canada, 1909.  

 

Brullend geluid  

In het begin waren de ‘curlingballen’ 

simpelweg platte rivierstenen die soms 

geslepen werden. De werper had weinig 

controle over de steen en er kwam nog 

weinig vaardigheid bij te pas. Met een 

bezem werd geprobeerd de baan van 

een steen te beïnvloeden. Het spel werd 

een populair tijdverdrijf in de buitenlucht 

tussen de 16e en 19e eeuw in Schotland. 

De sport was uiteraard alleen mogelijk in 

noordelijke regionen, omdat er bevroren 

ijs voor nodig was. Het spel staat ook 

bekend als ‘het brullende spel’, omdat de 

curling steen een brullend geluid maakt 

wanneer die over het ijs glijdt. 

 

Het is een wat rare sport om naar te 

kijken, zeker als je het vergelijkt met de 

meer klassieke sporten als schaatsen en 

langlaufen. Toch boeit curling zeker. Als 

je er met het handvat een draaiende 

beweging (curling) aan geeft, glijdt-ie in 

een bepaalde richting verder.  

 

Bij curling glijdt een steen van zo’n 

negentien kilo over een ijsbaan van circa 

42,5 meter lang. Twee spelers vegen 

vervolgens de baan voor de glijdende 

steen alsof hun levens ervan afhangen. 

Dat vegen verwarmt het ijs, waardoor de 

wrijving tussen steen en baan wordt 

verminderd. De steen glijdt daardoor 

verder en in een rechtere baan. Het doel 

van het spel is om de steen zo dicht 

mogelijk bij het doelwit – het huis – te 

krijgen. Het viertal dat z’n stenen het 

dichtst bij het midden van het huis 

krijgt, wint een ronde, waarin trouwens 

meer punten zijn te verdienen, net zoals 

bij petanque.  

 

 
 

Toen Eve Muirhead negen was, begon ze 

te spelen bij haar plaatselijke Dunkeld 

Curling Club, Pitlochry, en maakte indruk 

met een concentratievermogen en focus 

die haar jaren overschreed.   
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Muirhead, die sinds 2010 de skip is en de 

Britse ploeg in 2014 naar olympisch 

brons leidde, sloeg in het zevende end 

toe. Japan ging met zijn slotsteen in de 

fout, waarna Groot-Brittannië met vier 

punten Japan de nekslag toebracht. 

 

De aanvoerder van het team, de skip, 

bepaalt de tactiek en gooit meestal de 

laatste twee (beslissende) stenen van 

het end. Het team met de meeste stenen 

dicht bij de dolly wint. Tijdens officiële 

kampioenschappen, zoals Europese 

kampioenschappen en Olympische 

Spelen, bestaan de wedstrijden uit tien 

ends. Bij minder belangrijke toernooien, 

zoals de gezelligheidstoernooien, worden 

meestal acht ends gespeeld. 

 

 

 

 
 
"Een set stenen kost acht tot tienduizend euro, 
 

 
 

 

 

 

 
 

International Bart Klomp: ’Alsof je 

lichaam even de controle overneemt.’  

Volgens Klomp: ‘Er is eigenlijk niets dat 

er op lijkt, jeu de boules komt het dichtst 

in de buurt.’   

 

 

 
 

 
 

 

 

Wellicht spiegelde het bibberen op het 

Bibbertoernooi van 27 februari jl. zich 

naar de thuisblijvers. Een aantal leden 

bleek geveld door omikron. Bij dezen, 

een spoedig herstel!  

 

Twee en twintig deelnemers, incluis twee 

introducés gaven acte de présence. 

Achter de bar, Ineke Heidt, achter de 

wedstrijdtafel, Kitty Popering en Mariëtte 

Jansen.   
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Achter de bar - Ineke Heidt. 
 

 

 

 

 
Achter de wedstrijdtafel - Mariëtte 

Jansen en Kitty van Popering.   

 

 

 

 
 

 

 
 
Riet Arnoldus (links) en Bernard van Bilsen 
(rechts) eindigen gelijk op de eerste plaats. 
Diny Noijens als tweede en introducé Atty 
Roest als derde.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Wim van der Harst en Anneke van Graafeiland 
krijgen de troostprijs. De Fruit-tella werd 
weer in ere hersteld.  
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Deel 2  

 
Documentatie Frans Roos  

 

In deel 1 werd gerefereerd naar wat 

Marco van zijn vader heeft geleerd: 

‘Wees ondeugend in het leven, maar 

respecteer anderen.’ In die geest ben ik 

Marco Foyot gaan analyseren. Wat 

betreft het ondeugende, de Fransen 

dichten hem heldennamen toe zoals o.a. 

HET HEILIGE MONSTER. In Nederland 

zouden wij hem de Pietje Bel noemen 

van de petanque sport, maar dat zou 

niet helemaal terecht zijn. Marco Foyot 

trad in de sporen van zijn vader, die 

kansloze kinderen opving en ze 

schoolden in petanque. Zij konden 

daarna sportprestaties leveren waardoor 

hun persoonlijkheid kon groeien. 

De kampioen Marco Foyot zet zich ook in 

om kinderen goed te scholen, daar 

getuigen filmpjes op internet van. Hij is 

verre van arrogant, terwijl hij een icoon 

is in de petanque sport.  

 

 

Wat Marco Foyot zo bijzonder maakt, hij 

draagt de sport uit op een bijzondere 

wijze. Hij is de ambassadeur terwijl van 

hem wordt verwacht dat hij presteert. 

Die combinatie in de topsport is uniek. 

Jezelf in conditie houden en je ontfermen 

over beginners. Het geheim is zijn 

energie. Hij doet het allemaal en houdt 

er een leven bij met veel vriend-

schappen. Hij is ook kampioen in 

knuffelen. Tussendoor pakt hij nog 

steeds grote prijzen.  

Christian Fazzino is degene die vaak zijn 

tegenstander was, voordat hij zijn part-

ner en vriend werd, Christian 

Fazzino. Samen wonnen ze in 1992 de 

titel van wereldkampioen. Voor anderen 

blijft zijn genialiteit een groot mys-

terie. In zijn club in Loubeyrat, in de 

Auvergne, waar de wereldkampioen zijn 

koffers heeft neergezet en zijn gelicen-

tieerde vrienden advies geeft, is het spel 

van Foyot vaak magisch. Hij zegt wat 

zijn plan is en meestal komt het uit.  

 

 

 

 

E – book / Frans / € 6,49 

 

Marco Foyot de Masters in 2008 en heeft 

een record waaruit zijn immense talent 

blijkt, namelijk het aantal schoten per 

uur. Door 1740 ballen te schieten, raakt 

hij 1486 met maar liefst 549 carreau sur 

place! Een legende.   
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Een nieuwe rubriek 

‘Jeu de boules in de verf’.  
Frans Roos zoekt naar een schilderij en 
probeert er iets over te vinden.  
 

 

 

 

Bryant Park - Steve Brodner for The New 

Yorker August 2010 Petanque 

 

Explosief is een toepasselijke term om 

de kunst van Steve Brodner (1954) te 

beschrijven, wiens behendig uitgevoerde 

tekeningen een schijnwerper werpen op 

het Amerikaanse politieke toneel.   

Wrange humor en een uniek vermogen 

om een visuele vorm te bedenken. Hier 

maakt Brodner een ‘uitstapje’ nadat hij 

dit tafereel waarnam in het Bryant Park 

te New York.  

 

 

 
 

Dinsdag, 1 maart 2022 – een gedenk-

waardige dag. Gerrit Ouwerkerk stevent 

af op zijn BIP examen en heeft een 

aantal trainingen uitgezet, zoals hij die 

ontwikkeld heeft voor de Pilot Petanque 

diploma, voor groep zeven en acht. De 

introducé die hij mag doceren is de zus 

van Marcel, Monique. Het is de eerste 

avond dat zij bij ons een balletje gooit. 

Nu blijkt dat zij een geweldige techniek 

heeft, alsof zij al een trainingstraject 

heeft doorlopen. Zij is van harte welkom 

en kan onze club verrijken, in de 

voetsporen van haar broer, die bij zijn 

aantreden ook opviel qua talent. De foto 

kan wellicht geschiedenis worden.     

 

 

 

 
‘Blijf gezond’  
(19 februari 2022)  

 
Het stond er heel lief, 
onderaan bij elke nieuwsbrief. 
 
Je dacht nog even en het is voorbij, 
dan speel je weer een lekkere partij. 
 

Maar lang speelde Aad tegen Fred, 
want je mocht niet meer dan een tête-à-tête .  

 

En kleine Karel met zijn slappe oren 
droeg vaak zijn mondkapje achterstevoren.  
 
Marijke, slecht gehoor en pas met pensioen – 
de anderhalve meter was voor haar niet te 
doen.  
 

Het lijkt of we van deze pandemie zijn bevrijd 
en het blijkt, petanque bestrijd ook de 
eenzaamheid. 
 
Pierre Alavie  

https://nl.pinterest.com/bryantparknyc/
https://nl.pinterest.com/bryantparknyc/
https://nl.pinterest.com/bryantparknyc/
https://nl.pinterest.com/bryantparknyc/
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‘Blijf de komende tijd goed op uzelf 

en uw naasten letten, blijf gezond. 

Dat alles weer bijna terug is naar 

“normaal” vinden wij heel fijn, maar 

het belangrijkste is dat we u allen 

weer gezond op de club mogen zien.’ 

Dit schreef onze voorzitter in de 

nieuwsbrief van 27 februari jl. Voor 

de redactie een reden voor een 

interview.  

 
Door Frans Roos  

 

Het lijkt of we de pandemie achter ons 

kunnen laten. Wat dacht je toen de 

pandemie werd aangekondigd?  

 

Voor nu lijkt het dat we inderdaad het 

ergste van de pandemie hebben gehad. 

Hopelijk komen we de zomer goed door 

en kan alles openblijven. 

Vanwege mijn werk (research analist bij 

een onderzoeksinstituut dat onder 

andere onderzoek doet naar virussen en 

dus ook het Corona virus) hadden wij het 

al in een vroeg stadium over het nieuwe 

corona virus (COvid-19) dat rondging in 

China. Toen gingen we er nog vanuit dat 

het allemaal wel mee viel en dat het 

sterftepercentage nog niet extreem hoog 

lag en het virus waarschijnlijk net als het 

SARS-virus van een aantal jaren terug 

alleen in Azië zou blijven. Toen meerdere 

gevallen in Oostenrijk en Italië werden 

geconstateerd wist ik dat ook wij aan de 

beurt zouden zijn. Maar de inmiddels 

bekende gevolgen had ik zeker niet zien 

aankomen. 

 

 
 

Wat bewoog je om met Peter en Jip 

langs de leden te gaan met orchideeën?  

 

Ik/het bestuur vond het erg moeilijk om 

half maart de beslissing te nemen om 

het boulodrome te sluiten. Wij dachten 

toen nog aan een paar weken, maar na 

de persconferentie van eind maart 2020 

ging het boulodrome voor meerdere 

maanden op slot. Het was voor mij 

duidelijk dat dit ook grote gevolgen zou 

hebben voor onze vereniging op 

verschillende vlakken. Uiteraard 

financieel, maar vooral ook voor alle 

leden. Naast het jeu de boulesspel is 

onze club ook een sociale omgeving die 

voor meerdere leden toch voor vele 

extra contacten betekend. Nu dit 

allemaal vooreen aantal maanden was 

weggevallen vond ik het belangrijk om 

zoveel mogelijk het onderlinge contact in 

stand te houden. Hoe dat was natuurlijk 

voor iedereen anders. Ik was niet in 

staat iedereen elke week te bellen maar 

wilde wel iets doen. Toen kwam ik op het 

idee om iedereen iets/bloemen te 

brengen. Na goedkeuren van het overige 

bestuur ben ik op zoek gegaan naar 

verschillende opties en kwam zo uit bij 

Ben van Schie een orchideeën kweker uit 

Pijnacker. Hij vond het een mooi gebaar 

en wilde graag met een schappelijke 

prijs meewerken. Dus toen ben ik alle bij 

behorende kaartjes gaan maken en zijn 
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we in het koningsdag weekend in april 

2020 alle orchideeën bij alle leden weg 

gaan brengen. Peter stelde nog voor om 

het te verdelen, maar ik vond het mijn 

taak om ze allemaal persoonlijk bij alle 

leden af te leveren. Op een klein aantal 

na heb ik iedereen dat weekend 

gesproken om even te horen hoe het 

ging en om iedereen succes te wensen in 

deze bijzondere situatie en hopende dat 

de orchidee een aantal weken bleef 

staan zodat men aan de club zou denken 

bij het kijken naar de orchidee.  

 

Na iedere persconferentie kwam het 

bestuur direct daarna met een 

nieuwsbrief, hoe kwam dat tot stand? 

 

Elke persconferentie zat ik voor de 

televisie met een notitieboekje. Ik 

schreef dan direct de nieuwe regels op 

om direct na te kunnen lezen welke 

maatregelen voor ons van toepassing 

waren. Deze deelde ik dan met het 

bestuur en aan de hand van gezamenlijk 

overleg (via email/whatsapp/digitale 

meetings) werd de inhoud van de 

nieuwsbrief opgesteld. Soms moest dat 

heel snel omdat iets direct de volgende 

dag in ging en soms hadden we iets 

langer de tijd. We moesten in sommige 

situaties ook eerst wachten op regle-

menten van de NJBB en/of de gemeente 

Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer 

kwam soms met aanvullende regels of 

hoe de regels precies voor sporten in 

Zoetermeer van toepassing waren. De 

uiteindelijk nieuwsbrief werd dan via de 

ledenadministratie (Nico) naar alle leden 

gestuurd.  

 

 

 
 

Er werd een drive-trough gehouden, het 

haalde de media. Hoe kwam het bestuur 

op dit lumineuze idee?  

 

We waren een jaar na de orchideeën en 

ook nu zaten we weer dicht. Gelukkig 

was alles wel een beetje soepeler dan 

een jaar eerder. We hadden gezien hoe 

verschrikkelijk corona kon zijn, maar 

gelukkig waren er al veel mensen die 

hun eerste vaccinatie hadden gehad. Het 

clubgebouw zat wel dicht maar er mocht 

wel binnen gewerkt worden en zo werd 

ons nieuwe plafond in de kantine 

gerealiseerd. Dit wilde we natuurlijk 

graag aan onze leden laten zien, maar 

helaas mochten we nog niemand binnen 

laten. Ik vond ook dat we de leden op 

een bepaalde manier moesten bedanken 

voor alle steun van het afgelopen jaar. 

Ik wilde dit keer niet meer persoonlijk 

langs alle deuren maar toch zoveel 

mogelijk mensen zien, zodoende kwam 

ik met het idee van een drive-trough (ik 

had dit andere mensen/verenigingen ook 

zien doen) en bijbehorende Merci. Het 

bestuur vond dit gelijk ook een goed 

idee, dus we hebben contact gezocht 

met de gemeente over de mogelijkheden 

en zodoende hebben we dit op 

Koningsdag gerealiseerd. Naast de 

koffie/thee/tompouce kon men ook 

stiekem even door de ramen de kantine 

in kijken voor het nieuwe plafond. 

 

Hoe kijk je terug op de afgelopen twee 

jaar en hoe zie je de toekomst?  

 

Ik vond de laatste twee jaren behoorlijk 

heftig. In het begin de onzekerheid over 

de besmettelijkheid en het ziekteverloop 

van het virus. Op mijn werk hadden wij 

het tweemaal zo druk als normaal wat 

ook veel vroeg van me. Daarnaast was 

het aan de ene kant rustig in de dingen 

voor de club omdat er geen competities 

enz. meer waren, maar er werd op 

andere vlakken wel weer veel andere 

dingen gevraagd. De nieuwsbrieven, de 

digitale ALV, het regelen van de CoCo’s, 

zorgen dat iedereen zich aan de 

voorgeschreven regels wil houden, 

vragen die men had over de 

onzekerheden, enz. Op een gegeven 

moment ging het wel beter, we mochten 

weer meer, bijna iedereen was gevac-

cineerd en voelde zich ook minder 
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onzeker. Maar dat het een raar virus is, 

bleek wel duidelijk toen we afgelopen 

december weer dicht moesten en er 

extreem veel besmettingen plaatsvonden 

waaronder ik (Peter en Jip) zelf helaas 

net voor mijn booster.  

Maar gelukkig zijn we weer open en gaat 

het de goede kant op en mogen we weer 

gezellige dingen doen met elkaar. 

De afgelopen twee jaren waren ook een 

uitdaging. Iedereen gaat op zijn eigen 

manier om met het virus en dat 

respecteren we, maar dat kan soms ook 

botsen. Sommigen willen bijwijzen van 

spreken alweer bij elkaar op schoot 

kruipen en anderen houden toch nog 

voor de zekerheid afstand van elkaar. Ik 

vind het heel erg belangrijk dat we 

elkaar daarin respecteren, als we dat 

doen dan komt het vanzelf allemaal weer 

helemaal goed. Ik ben vooral ook heel 

erg blij dat wij in de afgelopen periode 

geen leden direct zijn kwijtgeraakt aan 

corona en dat we er samen doorheen 

zijn gekomen. Ik heb alle vertrouwen in 

de toekomst. Raken we corona kwijt, 

nee maar we leren er wel mee te leven. 

Hoe het er de volgende winter eruit gaat 

zien weet ik niet en vind ik ook nog wel 

spannend met eventuele nieuwe 

varianten, maar voor nu gaan we een 

mooie zomer tegemoet en daar moeten 

we met zijn allen volop van genieten. 

 

 

Wie zijn ze en wat doen ze? Rosemarie 
Bersma vraagt ernaar 

 

 Frans van der Vat 
 

Frans is geboren in Den Haag en bracht 

zijn jeugd door in de Lijsterbesstraat,  

waarna hij verhuisde naar ’s Graven-

sande. 

 
 

In 2006 kwam hij naar Zoetermeer en 

woont nu in het dorp. 

Van beroep was hij elektrotechnisch 

ingenieur en op het laatst werkzaam in 

de IT, data engineer bij een 

elektriciteitsbedrijf. Sinds 2015 is hij 

BZW-er, d.w.z. Bewust Zonder Werk!, 

aldus Frans. Nadat hij langs ons 

boulodrome wandelde, heeft hij de site 

opgezocht en is hij op een dinsdagavond 

langsgegaan.  

 

Tijdens vakanties in Frankrijk heeft hij 

gebould en zelfs een setje goedkope 

‘echte’ ballen gekocht, die echter ruim 

200 gram per bal te licht bleken te zijn! 

In ‘s Gravensande was hij lid van de 

volleybalvereniging en heeft hij ook nog 

een paar jaar gebadmintond. Vanaf zijn 

5de tot 25ste jaar heeft hij bij Serva in 

Den Haag geturnd. 

Zijn andere hobbies zijn knutselen aan 

elektronica en computers, motorrijden, 

wandelen, lezen en Netflix kijken. 

Aan wedstrijden meedoen, weet hij nog 

niet, hoewel hij al ingevallen is bij een 

wedstrijd. 

 

Hij heeft geen bezwaar tegen plaatsing 

van de foto. 

 

UIT DE OUDE DOOS  

 
Jaren tachtig vorige eeuw.  
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De Europese Kampioenschappen 

Petanque 2022 vinden plaats op de 

Parade in Den Bosch. Op het beroemde 

plein komen 22 overdekte petanque-

banen, waar de beste petanquespelers 

van Europa gaan strijden om de 

Europese titels in de categorieën tête-à-

tête (mannen en vrouwen), doubletten 

(mannen en vrouwen) en mix 

(man/vrouw). Naast de wedstrijden, is 

het de bedoeling dat de toeschouwers 

onder meer kunnen genieten van lekker 

eten en drinken, muziek en andere 

vormen van entertainment. 

 

Het EK in Den Bosch is een feestelijke 

combinatie van het 50 jarig bestaan van 

onze bond met een geweldig 

sportevenement. Als liefhebber wil je 

daar bij zijn, als beschouwer, als 

fotograaf en Pierre Alavie wil ook zijn 

ogen de kost geven.    

 

Een van de speerpunten van dit EK is 

ook het accent te leggen op het 

verdrijven van de eenzaamheid. Het 

volgende valt hierover te lezen:  

EK Petanque in de strijd tegen 

eenzaamheid 

Heel belangrijk is bovendien de 

maatschappelijke spin-off van het evene-

ment. Eén van de doelstellingen van de 

Europese Kampioenschappen Petanque 

2022 is om eenzaamheid met name 

onder ouderen terug te dringen. Onder 

meer door oud én jong aan te moedigen 

gebruik te maken van de bestaande 

petanquebanen in de stad. Daarnaast 

wordt er gewerkt aan verschillende side-

events om mensen via het evenement 

aan het sporten en bewegen te krijgen. 

Alle ingrediënten om er een succes van 

te maken zijn aanwezig: 

1. Den Bosch is een prachtige stad 

2. Het vindt plaats in de zomer, het 

terrasleven kan bloeien 

3. Markante personen zullen Den 

Bosch aan doen 

4. Het stelt mij in staat om er een 

mooi verhaal van te maken.   

Het is bijzonder dat ik op 7 maart nog 

een hotel kon reserveren. Het is niet in 

het centrum, maar met het openbaar 

vervoer, zit je er zo. Het moet een mooi 

dagboekverslag worden dat ik wil delen 

met onze leden.  

 

Frans Roos  
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