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Pasen - eindelijk werd er weer gezamenlijk geproost! 
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Mon Plaisir, jaargang 5, april 2022 nr. 2 
 
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 

mailto:kantinezaken@jbczoetermeer.nl
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Beste leden, 

 

De tweede Mon Plaisir van het jaar komt 

uit in een zeer mooi voorjaar. We 

hebben alle weer types gezien de laatste 

2 maanden, maar nu ziet het er wel heel 

erg mooi uit. 

Dat komt goed uit voor alle activiteiten 

die gepland staan voor de komende 

periode. 

Er staan nog clubkampioenschappen, 

cyclussen, competities en een uitwisse-

ling op de agenda. 

 

Op zaterdag 16 april hebben we een 

super geslaagde paaslunch/receptie 

gehouden. Het was fijn om weer zoveel 

leden gezellig bij elkaar te zien. Er werd 

lekker gegeten, een hoop gelachen, een 

minuut stilte voor de ontvallen leden, 

gebould en gekletst. Hopelijk blijft de 

situatie zo dat wij dit soort dingen 

kunnen blijven organiseren. 

 

Op woensdagmiddag 15 juni 2022 zal de 

uitwisseling met Midi plaatsvinden. Na 

twee jaar afwezigheid is het weer 

mogelijk om deze uitwisseling te 

organiseren. Dit is een doubletten 

uitwisseling die in de middag bij Midi in 

Delft zal plaatsvinden. Opgeven kan op 

het formulier dat op de borden in de 

kantine hangt. 

 

De laatste maanden heeft de werkgroep 

pilot Petanque-diploma (PPD) een leuke 

cursus in elkaar gezet waar jonge 

kinderen aan mee kunnen doen. 

Inmiddels zijn er vijf lessen geweest en 

hebben we een groep van 7/8 

enthousiaste kinderen die meedoen. 

Naast Valentijn van Koppenhagen, Gerrit 

Ouwerkerk, Frans Roos en Peter de Vos 

is ook Kees ter Aar (Mees Kees) 

toegetreden tot de werkgroep. 

Woensdag 18 mei zal voor de eerste drie 

kinderen het examen plaatsvinden.  

Tevens willen wij Gerrit Ouwerkerk 

feliciteren met het behalen van zijn 

diploma voor de cursus BIP (basis 

instructeur petanque). 

 

Sluiten we nogmaals af met de woorden, 

ZONDER RESPECT GEEN PETANQUE.  

De 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 één van de activiteiten of 

een ander speelmoment. 

 

Met vriendelijke groeten 

Namens het bestuur 

Annemiek de Vos 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trainen voor het petanque-diploma.  
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Van het bestuur  

 

 3 

Van de redactie  

 

 4 

Algemene Ledenvergadering  

 

 5 

Losse gedachten  

 

 7 

Bibberen  

 

 8 

Winter Tripletten Competitie 

 

11 

Tête-à-TêteTete 

clubkampioenschappen 

 

11 

Nieuwe boules  

 

13 

Petanque op de Konings-

spelen 

 

13 

De zolder 

 

14 

Hoedje af … voor Theo van 

der Tak 

 

16 

Pasen bij JBC Zoetermeer 

 

18 

Jeu de boules in de verf 

 

20 

Nieuwe leden  20 

 

 

Theo van der Tak bij het 

clubkampioenschap tête-à-tête op 

zondag 3 april: ‘We vieren toch ook dat 

we van de mondkapjes af zijn en we 

onze sport weer optimaal kunnen 

beoefenen.’ 

Wat is het toch geweldig dat we weer 

terug zijn naar het oude normaal. 

Vakanties worden weer geboekt en 

beleefd en we wisselen onze ervaringen 

en plannen uit. We vieren het leven 

weer. De ALV van 25 april liep nog nooit 

zo soepel, wat waren we begripvol en 

lief. En het lijkt wel of we aardiger zijn 

geworden. Het veertiende punt wordt 

gevierd als nooit tevoren.  

De redactie kon de vreugde nauwelijks 

aan. We zijn te laat met verschijnen, een 

kniesoor die daar over valt. De redactie 

heeft het nummer met veel plezier 

samengesteld. Het infuus van de 

pandemie is er af en JBC Zoetermeer 

kan weer werken aan een mooie 

toekomst.  
 

Veel leesplezier!  
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V.l.n.r.: Henk Reincke, Aad Hooijmans, Ineke 
Buijtendorp, voorzitter Annemiek de Vos, 
Bernard van Bilsen, Dirk Heidt en Theo van 
der Tak.   
 

 

Vooruitlopend op het officiële verslag 

heeft de redactie alvast de hoofdpunten 

van de ALV weergegeven die op 25 april 

is gehouden. Hierdoor kunnen zij die niet 

aanwezig waren toch kennis nemen van 

wat er is besproken; de 48 personen die 

er wel waren kunnen e.e.a. nog eens 

rustig nalezen. 

 

1. Opening: de voorzitter constateert 

een goede opkomst en heet een ieder 

hartelijk welkom. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen voorzitter: 

* Er wordt (ook financieel) terug 

gekeken op de afgelopen twee jaar 

waarbij alle leden worden bedankt voor 

hun inzet, betrokkenheid en 

medewerking bij alle genomen 

maatregelen waar dat nodig en wenselijk 

was. 

* Verfraaiing witte muur in kantine: een 

derde van de muur zal worden voorzien 

van een moderne petanque- afbeelding; 

contacten zijn gelegd met een 

ontwerper. Een commissie ter 

beoordeling/vormgeving wordt gevormd; 

vanuit het bestuur zullen Annemiek en 

Aad Hooijmans deelnemen. Op de vraag 

naar aanvulling volgen spontane 

aanmeldingen van Hans van Berkel, Elly 

Kneppers en Frank de Heer. 

* Maart 2023 bestaat JBC Zoetermeer 45 

jaar! Naast de inzet van Dirk en Ineke 

Heidt worden vrijwilligers gevraagd een 

groepje te vormen om daar een leuke 

dag van te maken. Er volgt helaas geen 

aanmelding uit de zaal; alleen Wim van 

Winden meldt zich. De voorzitter blijkt 

ook streng te kunnen zijn: geen 

vrijwilligers voor de organisatie, dan ook 

geen feestje! (NB redactie: Dat laten we 

toch niet gebeuren?).  

* Nieuwe leden: deze zullen eerst via de 

training kennis maken met de club; 

wordt een folder aangeboden, waarna 

men later via een inschrijvingsformulier 

lid kan worden. 

* JBC Zoetermeer zal een tegenprestatie 

leveren voor de trouwe sponsor Luiten 

Food en ontvangt een grote delegatie op   

in mei. 

* De werkgroep  Pilot Petanque Diploma  

heeft het concept ontwikkeld en is van 

start gegaan; er hebben zich acht 

kinderen aangemeld. 

* Gerrit Ouwerkerk heeft de cursus Basis 

Instructeur Petanque afgerond en is 

geslaagd. Gefeliciteerd! 

* Door de nieuwe wet Bestuurstoezicht is 

bij een enkele kandidaatstelling van een 

bestuurslid, stemmen niet meer nodig. 

* De volgende onderwerpen komen in de 

ALV van het najaar aan de orde: nieuwe 

statuten WBTT, nieuw concept-

beleidsplan, concept- reglement Com-

missie van Beroep. 

* De accommodatie is op Hemelvaarts-

dag gesloten. 

* Mededelingen Henk Reincke: 

* Cursus AED start binnenkort; meer-

dere personen kunnen zich hiervoor nog 

bij hem aanmelden. Belangrijke vraag 

daarbij is of personen wel/ niet gere-

animeerd wensen te worden indien dat 

nodig/wenselijk is. Een lijst wordt ge-

maakt van personen die niet gere-

animeerd wensen te worden (men dient 

dit zelf duidelijk aan te geven). 

* Verzocht wordt om meer vrijwilligers; 

er vallen gaten in de roosters (m.n. de 

bardiensten). Leden worden persoonlijk 

door Henk benaderd. 

* Mededelingen Theo van der Tak:  

* de samenstelling van een TC (o.a. 

t.b.v. vorming van de NPC- teams) heeft 

nog niet plaatsgevonden. Voor NPC- 

spelers (en zij die NPC willen spelen) 

volgt een enquête. 

* Bij de WSC heeft het team van Joop 

Koens de 3e prijs behaald, proficiat! 
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* Van 13 t/m 17 juli wordt het EK- 

petanque in Den Bosch gespeeld. 

Eventuele bezoekers dienen zelf voor 

vervoer en entreekaarten te zorgen. 

Valentijn meldt dat er voor de finaledag 

op 17 juli reeds 800 van de beschikbare 

1600 toegangskaarten verkocht zijn, de 

overige dagen is gratis entree. 

* Aandacht wordt gevraagd voor de 

toernooien op 1 en 15 mei a.s. 

* Aandacht wordt gevestigd op het 

Ladies- toernooi van Folâtre op 7 mei. 

 

 
 

3. Jaarverslag 2021: door bestuur zijn 

geen reacties ontvangen. Vanuit de 

leden komen vragen m.b.t. de 

scheidsrechter en aantal teams bij NPC, 

het verzoek om het  niet roken  na te 

leven en de aandacht die nodig blijft 

voor de website. 

4. Financiën:  

* penningmeester Bernard geeft een 

toelichting op de stukken, waaruit blijkt 

dat JBC goed door de Corona- periode is 

gekomen. Ingegaan wordt op vragen van 

de leden m.b.t. acquisitie en post 

diversen. 

* De liquide middelen blijken (gelukkig) 

weer te groeien. Op voorstel van het 

bestuur wordt voorgesteld eenmalig   

7500,- extra boetevrij af te lossen op het 

boulodrome. De leden stemmen hiermee 

in. Een eventuele extra aflossing wordt 

jaarlijks afzonderlijk bezien. 

* Vanuit de leden wordt aandacht 

gevraagd voor een betere buiten-

verlichting en andere nodige (verbouw)-

werkzaamheden. Toegezegd wordt dat 

de verbeteringen/verbouwingen kunnen 

plaatsvinden binnen de financiële 

middelen. 

* Onder applaus wordt gemeld dat 

sponsor Just Notarissen de komende drie  

jaar   800 zal doneren voor specifieke 

doeleinden (b.v. de vaatwasser).  

5. Verslag Kascommissie. Deze stelt de 

ALV voor ( na controle van de boeken en 

bescheiden) akkoord te gaan met de 

financiële stukken en de penningmeester 

decharge te verlenen. De vergadering 

stemt hier mee in. 

6. Verkiezing bestuursleden. 

* Penningmeester Bernard van Bilsen is 

aftredend en heeft zich herkiesbaar 

gesteld. Aangezien er geen tegen-

kandidaten zijn gaat hij weer voor een 

nieuwe termijn; van harte! 

Ook zal hij fungeren als vice- voorzitter. 

* Theo van der Tak is vanuit 

Wedstrijdzaken aftredend als bestuurslid 

en niet herkiesbaar. Er heeft zich (nog) 

geen vervanger gemeld. Theo blijft wel 

lid van Wedstrijdzaken. 

Het bestuur bedankt Theo voor de vele 

werkzaamheden. 

 

 
 

7. Rondvraag: 

* Het blijkt dat Els van Bilsen toch 

leiding blijft geven aan FIBOLU, mooi! 

* Hanny van Beekhuizen zal haar taken 

m.b.t. de kleding beëindigen. Kitty en 

Elly zijn bereid dit over te nemen. 

Bedankt! 

8. Tot slot: 

Ter afsluiting van de vergadering doet de 

voorzitter een beroep op alle leden om 

vooral respect te betuigen tegenover 

elkaar en alle vrijwilligers die zich 

inzetten voor de club. 

Met deze boodschap werd de bijeen-

komst om 9.40 uur afgesloten. 

 

 
Gerrit Ouwerkerk (derde van rechts) heeft de 
cursus Basis Instructeur Petanque afgerond 
en is geslaagd.
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Heel vroeger, wel vijftig jaar geleden, 

was er het WK-petanque. Dat werd 

gespeeld door tripletten, maximaal twee 

tripletten per land plus voor het land van 

de vorige winnaar nog een triplet. 

Reiskosten voor de deelnemers, verblijf 

voor rekening van de organisatie. 

Naarmate het aantal deelnemers toenam 

werden de kosten voor de organisatie 

niet meer te betalen. Dus toen één 

triplet per land. Nog steeds zeer over-

zichtelijk. 

Maar nu: Europese kampioenschappen 

voor tripletten: junioren, beloften, 

senioren. Dit alles voor mannen en 

vrouwen apart. WK idem. Reis- en 

verblijf voor eigen rekening. 

Daar zijn bij gekomen: Wereldkampioen-

schappen doubletten, mannen, vrouwen 

en mix en tête-á-tête, ook mannen en 

vrouwen apart. Ook EK’s 

Deze laatste kampioenschappen  worden 

in juli in Den Bosch georganiseerd. Het 

zal langzamerhand wel bij iedereen 

bekend zijn en iedereen gaat natuurlijk 

kijken!! 

 

Wat ik maar wil zeggen: het is niet 

alleen maar een bezigheid op een Frans 

dorpsplein, maar gestaag wordt er aan 

de opmars van onze sport gewerkt! 

Iets heel anders; de dichtstbijzijnde 

camping bij het EK was al in januari 

volgeboekt met petanqueliefhebbers! 

Natuurlijk verschijnt er in juli (en bij het 

EK te koop) een jubileumboek over de 

geschiedenis van het petanque in 

Nederland sedert de oprichting van de 

NJBB in 1972. Te koop voor slechts  

€ 23,50. Ik zou zeggen geen geld voor 

200 pagina’s foto’s en tekst. 

Nu in 7 van de 8 districten een leden-

bijeenkomst is geweest gaat het NJBB-

bestuur een “best-practices” verzameling 

aanleggen van alle geslaagde manieren 

van ledenwerving. 

Als u denkt: wat is dat nu weer?: elk 

jaar gaan bestuur en bureau van de 

NJBB in gesprek met de besturen van de 

verenigingen op zogenaamde  leden-

bijeenkomsten. Inspraak gaat dus via 

het bestuur van de vereniging! 

Maar, als iemand vragen, opmerkingen, 

kritiek of complimenten heeft, aarzel 

niet: 

 

Valentijn van Koppenhagen, email:  

valentijnvankoppenhagen@outlook.com 

 

 

mailto:valentijnvankoppenhagen@outlook.com
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Achter de bar, Ineke Heidt (onder), achter de 

wedstrijdtafel, Mariëtte Jansen (r) met 
assistentie van Els van Bilsen (l).  
 
 

 
 

 

 
Het terras ging weer open.  

 

 
    Sommigen konden niet meer ophouden.  

 

 

 
Een keer moet de eerste keer zijn, de Fruit-
tella werd gewonnen door Sieny Hazebroek.  
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Na een barrage werd Ton Hazebroek winnaar 
en Wim van der Harst eindigde als tweede.  
 
 

 

 
Bernard van Bilsen werd derde.  

 

 
Joop Scheermeijer vierde.  

(27 maart)  

                      Bar – Ineke Heidt 

             Nr. 1  

                 Gerry Schoof 

                 Nr. 2 

 
                  Ton Hazebroek 
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        Nr. 3  

 
        Theo Remmerswaal. 

 

      Nr. 4  

        Dirk Heidt.   
 

 

 
De Fruit-tella ging naar Bernard van Bilsen en 
Karel den Heijer.  
 

 

 

 

 

Eindstand Bibberen  

Top 10 

 

1 Tiny Scheermeijer      5 +24 

2 Ton Hazebroek              5 +24 

3 Bernard van Bilsen         5 +18 

4 Miep van Kalveen  5 +11 

5 Gerry Schoof                  4 +13 

6 Annie Jutte                     4 +3 

7 Frans Roos                     4 -6 

8 Diny Noijens                   4 -6 

9 Minou Bakker                  4 -12 

10 Huub van Megen             3 +15 

 
Na een gelijke stand tussen Tiny en Ton 
moest er een barrage gespeeld worden, die 
gewonnen werd door Tiny.   

        Winnaar Tiny Scheermeijer. 
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               Nr. 1 – Hannie Beekhuizen, Theo  
               Van der Tak en Chantal Livius 
 

              Nr. 2 – Aad Hooijmans, Jan Mels  
              en Joop Koens.   
 

 

              Nr. 3 – Ton en Sieny Hazebroek  
              en Hans Van Berkel.  

 
    Nr. 4 – Sjaak en Els Klaasse en Henk                                            
         Reincke.  

 

 

 
 

Jeu de Boulesclub Zoetermeer 

heeft de draad weer opgepakt  
 
Na twee jaar pas op de plaats, i.v.m. 

corona, stond er weer een 

clubkampioenschap op het program-

ma, Tête-à-Tête. 

 

Op zondag 3 april streden 24 deelnemers 

voor het clubkampioenschap, die drie 

voorgelote partijen speelden, daarna 

werd men ingedeeld in de poules A, B en 

C. 

De finale werd gespeeld tussen Chantal 

Livius en Ton Kant. Chantal, ‘betrekkelijk 

nieuw’, had al een paar kampioen-

schappen binnengehaald en Ton Kant 

wordt gezien als de routinier, die een 

uitpuilende prijzenkast bezit. Deze 

laatste nam een kleine voorsprong door 

beter te pointeren, terwijl Chantal 

uitblonk in het tireren, aanvallen en 

wegschieten.  

Bij 10-10, nadat Chantal op gelijke 

hoogte was gekomen, legde zij haar 

eerste boule tegen het but. Ton kon 

daarna geen verdedigende boule 

plaatsen. Chantal had drie boules beter 

liggen dan Ton en won toch nog 

enigszins verassend met 13-10.  

Theo Meijer wist van Jan-Willem Roske 

te winnen, waardoor Theo derde werd. 

 

 

Eindstand:  

1. Chantal Livius 

2. Ton Kant 

3. Theo Meijer 
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     Ton, Chantal en Theo.  

 

Winnaar poule B: Huub van Megen. 

Winnaar poule C: nieuwkomer Frans van 

der Vat.   

Wedstrijdleider Theo van der Tak: ‘We 

vieren toch ook dat we van de 

mondkapjes af zijn en we onze sport 

weer optimaal kunnen beoefenen.’ En 

daar was iedereen het over eens, onder 

het veertiende punt.  

 
 

 
https://nlpetanque.nl/wk-ek/ 

Barbezetting: Ineke Heidt en Anneke 
Graafeiland.  

Burgemeester Bezuijen heeft op vrijdag, 8 
april, een bezoek gebracht aan het 60-jarige 
bruidspaar Frans en Wil Van Straaten, De 
burgemeester feliciteerde hen hartelijk met 
hun huwelijksjubileum en overhandigde 
namens de gemeente een mooi boeket. 
 
 
 
 
 
 

 
Leiden – tweede van links, Pertap Soekhoe. 

 

Eerste professionals krijgen certificaat 

Legal Technologies: ‘Het was leuk, 

leerzaam en intensief’ 

Met een feestelijke certificaatuitreiking 

hebben op 12 april de eerste zeven 

professionals het nieuwe Leiden Legal 

Technologies Programma (LLTP) 

succesvol afgerond.  
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Een bijzonder moment. JBC Zoetermeer 

heeft met haar project ‘Pilot Diploma 

Petanque’, een subsidie gekregen van de 

gemeente Zoetermeer. Het bracht ons in 

staat om junior boules van Obut in te 

kopen. De boules, een kleiner formaat, 

zijn uitstekend geschikt voor jongeren 

tot 12 jaar. Zestien sets in totaal. Ook 

geschikt voor clinics voor scholieren en 

verjaardagfeestjes. Bijvoorbeeld ‘Boulen 

met patat’. Het opent vele mogelijk-

heden. 

Het komt overeen met het beleid om 

jongeren aan te trekken. Martin van der 

Linden van JDC Sport bv kwam persoon-

lijk de junior boules afleveren. Na een 

aantal offertes te hebben aangevraagd, 

bleek Martin voor ons het voordeligst uit 

te pakken. Na uitleg van onze 

beweegreden, gaf hij ook korting op de 

tasjes en rekende geen verzendkosten. 

Hij komt graag wanneer wij een groot 

toernooi hebben. 

 

 
 

 

 
 
Door Frans Roos  

 
In heel het land deden ruim 1,2 miljoen 

kinderen mee met de Koningsspelen. Jeu 

de Boulesclub Zoetermeer ontving een 

kleine honderd gemotiveerde kinderen. 

Het liet zich vooral zien in de warming-

up, verzorgt door Mees Kees, dat precies 

paste bij het thema van dit jaar, ‘Fit of 

fitter’.  

Na een korte introductie werden er 

partijtjes gespeeld onder begeleiding van 

een aantal vrijwilligers, tripletten. Ook 

een aantal docenten werd weer spontaan 

kind en speelde enthousiast mee.  

Twee doelen werden bereikt: de 

kinderen leerden hoe het spel gespeeld 

moet worden, leuk voor in de vakantie 

en JBC Zoetermeer kon zich promoten. 

Instructeur Gerrit Ouwerkerk: ‘Er is 

momenteel een project waarbij kinderen 

na zes lessen een diploma kunnen 

behalen.’ Daar leek enige belangstelling 

voor te bestaan. Een reactie van een 

woordvoerder van een school: 

‘vanmorgen besteedden we aandacht 

aan zang en dans en het is mooi dat we 

deze dag afsluiten met een buiten-

activiteit.’  

 

Het staat nu steevast op de agenda van 

JBC Zoetermeer.  
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Door Aad Hooijmans 

 
 

 

Ik had van verschillende kanten al 

vernomen dat sommige leden zich 

stoorden aan het uitzicht op de zolder, 

en ik was van mening dat dat ook 

terecht was. De zolder, waar in principe 

tot voor de laatste lockdown nog niets 

aan was gedaan, moest dan ook nodig 

worden aangepakt.  

 

Het was de bedoeling om hiermee te 

beginnen nadat enkele noodzakelijke 

klusjes waren afgerond. Zoals een 

stelling maken voor de parasols, een 

lessenaar bij het inschrijfbord, een 

tegelvloertje onder de krantenbakken, 

een lekkage van de kachel in de hal 

oplossen en ook nog enkele kleine 

onderhoudsklusjes. Maar helaas daar 

was plots weer een lockdown.  

 

 

 

 
 

 
 

Direct na de lockdown zijn Ab Boes, Joop 

Koens en ondergetekende begonnen met 

de voorbereidingen voor de wand op 

zolder. Grote reststukken van de nieuwe 

hal, waar overigens niets mee te 

beginnen viel, moesten worden 

afgevoerd en ook veel grofvuil en ander 

materiaal. Voor de grote reststukken van 

de hal, was ik niet bepaald overtuigd dat 

de gemeente deze zou aannemen als 

grof vuil, maar gelukkig de gemeente 

nam ze zonder problemen in ontvangst. 

Chantal was, zoals gewoonlijk, weer zo 

vriendelijk om haar aanhanger ter 

beschikking te stellen en na een dag 

hard werken met behulp van enkele 

leden, was de zoldervloer gereed om te 

gaan bouwen.  

Om de wand te kunnen plaatsen 

moesten de leidingen van de 

verwarmingsketel tien cm ingekort 

worden. Deze zaten namelijk te dicht 

tegen het stalen spant aan, waardoor er 

te weinig ruimte over was voor de wand.  

 

 

 
 

Joop had ondertussen ook niet stil 

gezeten en had zoveel als mogelijk was, 

de zolder voorzien van extra verlichting. 
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Gelukkig was het meeste tekenwerk in 

een eerder stadium al uitgewerkt voor de 

wand, en kon op basis van de 

tekeningen het meeste materiaal besteld 

worden. Al het materiaal werd met een 

vrachtauto naar de vereniging gebracht, 

waar minimaal tien leden van de 

vereniging klaar stonden om alles naar 

boven te brengen, wat zouden we zonder 

deze leden moeten, het ging 

geweldig. Ze zeggen wel eens goed 

gereedschap is het halve werk, en ik 

mag gerust zeggen dat Joop dat 

gereedschap heeft, en dat maakt het 

werken alleen maar prettig. De wand 

aan de voorkant zal worden opgebouwd 

uit twee ramen en een deur.  

 

 

 
 

 
 

 

De ramen die zijn overgebleven uit de 

oude hal gaan dienen als vaste ramen. 

Ook zal er een achterwand en twee 

zijwanden worden geplaatst, waardoor er 

een locatie ontstaat voor overleg, 

communicatie of bestuur. 

De ruimte onder de lichtstraat zal 

worden ingevuld als technische afdeling 

en voor de opslag van alle materialen. 

De overige ruimte zal worden voorzien 

van bergruimte en waarbij er stellingen 

worden gemaakt waar andere afdelingen 

gebruik van kunnen maken. De ruimte 

voor de wand zal worden ingericht als 

een klein terras met gezellige zitjes. 

 

 
 
 
Bernard van Bilsen (boven) en Ab Boes 
(beneden) gaan er stevig tegenaan.  
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………

 

 
 

 

Na vijf jaar namens Wedstrijdzaken in 

het bestuur te hebben gezeten, nam 

Theo tijdens de ALV van 25 april jl. 

afscheid als bestuurslid. Annemiek 

bedankte hem voor zijn collegialiteit en 

inzet in de afgelopen tijd, en op zijn 

beurt dankte hij het bestuur voor de 

goede samenwerking; een mooie periode 

werd afgesloten. 

 

Regelmatig sprak ik Theo over de leuke 

momenten die hij beleefde in  

Wedstrijdzaken Het delen en overdragen 

van kennis, het fungeren als scheids-

rechter en zaken regelen zijn kenmerken 

die bij Theo horen. Het vele regelwerk 

dat daarmee gepaard gaat (en dat vaak 

achter de schermen gebeurt) wordt wel 

eens vergeten. Veel vrije tijd is daar in 

gaan zitten waardoor hij ook minder aan 

het spelen zelf is toegekomen. Hopelijk 

gaat dat de komende tijd meer 

gebeuren. 

 

Graag wil ik voor Theo mijn hoedje 

afnemen voor alle werkzaamheden die 

hij voor Wedstrijdzaken in het bestuur 

heeft verricht. 

  

Ton Kant 

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.  

 

 

 
 

Door Ton Hazebroek 

 

De Winter Senioren Competitie van 

team 1 en de NPC van team 4. 

 

Het was een bijzondere Winter Senioren 

Competitie. Door de lock downs is het 

speelschema verschillende keren 

aangepast en is er uiteindelijk slechts 

een halve competitie gespeeld kunnen 

worden. 

 

We haalden slechts vier wedstrijdpunten. 

Dat suggereert wellicht dat we in deze 

halve competitie kansloos zijn 

weggespeeld. Ik vind evenwel dat dat 

niet het geval is. 

 

In de eerste wedstrijd tegen ’s-Graven-

boules 1 (het team dat de WSC 

regelmatig wint) werd de wedstrijd 

beslist in het laatste triplet. Helaas ging 

dat, na een behoorlijke voorsprong, met 

12 - 13 verloren. Het kwartje had dus 

net zo goed onze kant op kunnen (en 

misschien wel moeten) vallen. 

 

Het lijkt ongelooflijk, maar in de tweede 

wedstrijd tegen Folâtre 1 herhaalde de 

geschiedenis zich. Ook hier moest de 

beslissing weer vallen in het laatste 

triplet. Een opgebouwde voorsprong door 

goed verzorgd spel verdween echter als 

sneeuw voor de zon. Dat leidde tot een 
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tussenstand van 12 – 9. En dan volgt 

zo’n onbegrijpelijke mêne die we 

allemaal wel eens meemaken. De boules 

lijken wel een eigen wil te hebben. Ze 

springen vrolijk alle kanten op, sterven 

een veel te vroege dood of racen juist 

dwars door het speelveld. Er komt er 

niet een tot stilstand binnen pak weg een 

meter van het butje. De tegenstander 

pakt dan vier punten, wint de partij met 

13 – 12 en ook de gehele wedstrijd met 

5 – 4. Ook daar had dus een overwinning 

gehaald kunnen en misschien wel 

moeten worden. 

 

 
 

Als er een vereniging in is geslaagd om 

een thuisvoordeel voor zijn spelers te 

creëren dan is het wel MIDI. Ik heb al 

eerder opgemerkt, dat als ik daar kennis 

had gemaakt met boulen, dat ik er dan 

waarschijnlijk nooit aan was begonnen. 

Een prachtig verbouwde accommodatie 

waar echter de binnenbanen ongewijzigd 

zijn gebleven. Banen als een 

duinlandschap met zo weinig grind dat je 

er niet eens fatsoenlijk een cirkel kan 

trekken. De geluksfactor is daar 

levensgroot. Wij spelen daar 1 keer per 

jaar maar de tegenstander minstens 1 

keer per week. Dat levert dan een beetje 

een ongelijke strijd op. Daar komt bij dat 

met name mijn triplet tot nu toe een 

soort vormcrisis door maakt waardoor 

onze resultaten tegen vallen. Het werd 3 

– 6 voor MIDI 1, toch nog een 

wedstrijdpunt dus een eervol resultaat. 

 

Ook de banen bij ABA zijn niet eenvoudig 

te bespelen. Gezien de uitslagen van de 

verschillende partijen (2 maal 12 – 13 en 

geen grote nederlagen) hebben we ook 

hier gelijkwaardig tegenspel geboden. De 

winst ging helaas (te) vaak naar de 

tegenstander. Bij een uitslag van 2 - 7 

voor ABA 1 haalden we hier geen 

wedstrijdpunt. 

 

Ten slotte dan DGW 1, een gerenom-

meerde tegenstander. Wij spelen bij JBC 

Zoetermeer thuiswedstrijden zonder dat 

er sprake is van een thuisvoordeel. Onze 

binnenbanen zijn ook door de tegen-

standers goed te bespelen en te 

controleren. We bereikten een 3 – 3 

tussenstand. We hebben met sterk spel 

uiteindelijk 4 partijen gewonnen maar 

hebben helaas 5 keer die goede vorm 

niet kunnen vasthouden. Het werd dus 

voor de derde keer een verlies met de 

uitslag 4 – 5. 

 

Het was deze competitie na alle lock- 

downs telkens weer een feest van de 

herkenning. Je zag boulers terug die je 

misschien wel twee jaar niet meer had 

gezien. Dat was goed voor de sfeer 

waardoor het zeker een gezellige 

competitie is geweest zowel voor ons als 

team als samen met de tegenstanders. 

 

Terugkijkend vind ik dat we een 

gelijkwaardige tegenstander waren voor 

alle teams uit de A-poule. Wat mij 

betreft zouden we volgend seizoen best 

weer team 1 kunnen worden. Het biedt 

ons dan de kans om revanche te nemen. 

Ik heb het de wedstrijdcommissie voor 

gelegd. Afwachten maar wat er beslist 

gaat worden. 

 

Gezellig dat we samen het seizoen 

hebben afgesloten met een etentje bij de 

Chinees. Jammer dat we bij die 

gelegenheid afscheid hebben moeten 

nemen van Nico en Annie Thoen die 

hebben besloten om volgend jaar 

wegens omstandigheden geen competitie 

meer te gaan spelen. Nico en Annie die 

vanaf de eerste dag dat JBC Zoetermeer 

aan de WSC is gaan deelnemen een 

vaste waarde zijn geweest in ons team. 

We hebben ze bedankt met een 

bloemetje en een flesje wijn. Dat is ze 

van harte gegund maar daarmee wordt 

natuurlijk onvoldoende tot uitdrukking 

gebracht hoezeer we ze hebben 

gewaardeerd.  

 

Ook de NPC werd natuurlijk terug-

gebracht tot een halve competitie. Voor 

ons team betekende dat slechts vijf  

wedstrijden. Geheel in afwijking van wat 

we gewend zijn kon, door de Corona-

maatregelen, niet na elke wedstrijd 

gezamenlijk worden gedineerd. 

 

Het was kort maar krachtig. We haalden 

een derde plaats en het was in elk geval 

elke keer heel gezellig. Ook hier werd 

het seizoen afgesloten bij de Chinees in 
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Rokkeveen. En net als bij de WSC 

hebben we daarbij afscheid genomen 

van Nico en Annie Thoen die stoppen 

met het spelen van competitie-

wedstrijden. Weer een bloemetje en een 

flesje wijn. We zullen ze gaan missen in 

het team. 

 

Ze blijven gelukkig wel aan het vrije spel 

deelnemen zodat we ze nog vaak genoeg 

kunnen ontmoeten. 

 

Teamleider van beide teams, 

Ton Hazebroek 

 

 
 

 
Door Frans Roos  

 

 

 
 

 

 

     

 

 
 
Bij binnenkomst ontvingen de leden consump-
tiebonnen.  
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Na de Paasbrunch en vooraf het toer-

nooitje sprak voorzitter Annemiek de 

aanwezigen toe. De voorzitter memo-

reerde het laatste samenzijn, de 

Nieuwjaarsreceptie in 2020 en gaf in het 

kort aan hoe het ons verder verging. 

Dan weer open met maatregelen, dan 

weer in een lockdown enz.  

De voorzitter bedankte de leden die on-

danks de moeilijke tijd lid zijn gebleven 

waardoor de vereniging financieel 

gezond kon blijven. Ook werd nog even 

stilgestaan bij enkele leden die in de 

afgelopen periode ons ontvielen. Daarbij 

ging men staan en werd een minuut 

stilte in acht genomen.  

 

Subtiel wees de voorzitter op het feit dat 

het bestuur niet iedereen tevreden kan 

stellen. Wat de één belangrijk vindt, 

vindt de ander weer anders. Het bestuur 

probeert de juiste keuzes voor onze club 

te maken.  

De voorzitter memoreerde aan een 

periode waarin zij gelegenheid bood 

middels een spreekuur. Gezien haar 

langzaam herstel na corona, zit dit er 

even niet in. Maar d.m.v. een brief of 

een e-mail, is het nog steeds mogelijk 

om contact te maken. Ook werd 

aangegeven dat er veel werk te doen is 

met momenteel te weinig mensen en 

deed een oproep om de betrokkenheid 

van vrijwilligers te vergrootten, met 

name de barbezetting. Hoe meer, hoe 

minder verplichtingen.  

(Wil je de leden van de club leren 

kennen, is het werk achter de bar, bij 

uitstek de gelegenheid – de redactie). 

Dan kwam het moment om het glas te 

heffen, om met elkaar een nieuwe 

toekomst in te slaan en elkaar steunen.  

Paaszaterdag, prachtig weer.  

 
Henk Reincke als wedstrijdleider.  

 

 

 
            Deze magneet van Ton van der  
            Meer verdient een foto.   

 

 

 

 
1. An Jutte 
2. Joop Scheermeijer 
3. Hanny Beekhuizen 

Troostprijs: Kees van Spronsen 
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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.  
 

 

Nadine Bichon 

LA-BOULE DE PETANQUE-
20X20.JPG 
 

 
 

OVER DIT KUNSTWERK: 

CLASSIFICATIE, TECHNIEKEN & 
STIJLEN 

Olie 
Verf bestaande uit pigmenten gebonden 

met lijnolie of anjers. De traditionele 

techniek bestaat uit het op elkaar leggen 

van verflagen die steeds rijker worden 

aan olie voor een stevige en duurzame 

hanger. 

Schilderij 
Schilderen is een kunstvorm van schil-

deren op een oppervlak door esthetisch 

gekleurde vloeistoffen aan te brengen. 

Schilders vertegenwoordigen een zeer 

persoonlijke uitdrukking op dragers zoals 

papier, steen, canvas, hout, schors, glas, 

beton en vele andere substraten. Werk 

van weergave of uitvinding, schilderen 

kan naturalistisch en figuratief zijn, of 

abstract. Het kan verhalende, beschrij-

vende, symbolische, spirituele of filo-

sofische inhoud hebben. 

 
 

René Kiebert maakte een foto tijdens 

zijn vakantie. ‘Is het een idee om een 

(nieuwe) rubriek Petanquebanen op 

vakantie-adressen te starten?’ 

Deze foto is geschoten in de tuin van 

hotel Bemelmans in Schin op Geul (denk 

aan Frater Venantius ...) 

 
 

 
 

Zaterdag 10 april werd bij JBC 

Zoetermeer gestart met de Zomer 

Competitie Tripletten (ZTC).  

 

Scheidsrechter Niek Tholen in actie.   

 

 
 

https://www.artmajeur.com/nadine-bichon
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Wie zijn ze en wat doen ze? Rosemarie 
Bersma vraagt ernaar 

 

 

 

Els Groenendijk 

 
Els komt oorspronkelijk uit Den Haag en 

woont nu in Meerzicht, de landenbuurt. 

Zij was werkzaam als onderwijzeres. 

Tijdens een vakantie heeft zij enkele 

dames van de club ontmoet. Zelf heeft 

zij nooit eerder gebould. 

Badminton en tennis waren eerdere 

sporten die zij beoefend heeft. Andere 

hobby’s zijn schilderen en puzzelen. 

Zij zal starten als beginner en doet 

daarom niet mee aan toernooien en 

wedstrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingrid Oudshoorn-Ramkumarie 
 

Ingrid is geboren in Guyana, Zuid 

Amerika en woont nu met Arno in 

Rokkeveen. Zij is gepensioneerd. Via 

Wim en Jannie geïnteresseerd geraakt in 

de club. Zij heeft nooit eerder gebould. 

Een andere sport dat zij beoefend is 

fitness. Hobby’s zijn kamperen en reizen. 

Zij heeft geen licentie en wil niet 

meedoen aan wedstrijden. 

 

 

 
 

Monique Willemse  
 

Geboren en getogen in Waddinxveen.  

In 1996 begon ze in de catering in een 

psychiatrisch ziekenhuis in Gouda. 

Vanwege diverse bezuinigingen, kon ze 

blijven werken als facilitair afdelings-

assistente.  

Zij is in contact gekomen via haar broer 

Marcel. Eerder boulde ze op vakanties. 

Ze speelde volleybal bij Be Fair 

Waddinxveen.  

Monique is dol op bakken en koken, 

spelletjes, knutselen, skiën, op vakantie 

gaan en zonnen. 

Ze heeft nog niet het voornemen om aan 

wedstrijden en toernooien deel te 

nemen, misschien in de toekomst.      
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                               Warming-up bij petanque op de Koningsspelen.  


