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‘n BoelpraotiesWeekje naar de Purmer in  Noord-Hol-
land  in verband met Sail Amsterdam.
Omdat Sail Amsterdam zo’n grote uitstraling heeft en
slechts eens in de vijf jaar gehouden wordt zijn wij,
mijn vrouw Henny en ik, een week lang met de caravan
naar Zuid-Oost Beemster (tegen Purmerend)  gegaan
om daar in een oude boomgaard, tussen de appel- 
peren-  en pruimenbomen een week te kamperen.
Allereerst gingen we een bezoek brengen aan  IJmui-
den, waar een dag voor Sail, al een aantal van die
prachtige grote zeilboten binnen waren en via de
bekende sluizen binnen kwamen. Een prachtig gezicht
en een feestelijke stemming in IJmuiden. (Heerlijke
kibbeling)
 
Op de fiets gingen we een geschikte plaats aan het
Noordzee kanaal uitzoeken waar we de volgende dag
alles goed konden zien en waar toch niet een aantal
rijen toeschouwers voor je het uitzicht zou belemme-
ren. Bij het plaatsje Nauwerna is dat prima gelukt.
Toegang via een fietspad, dus niet zoveel kansen voor
auto’s en daarom een mooie plek om de intocht naar
Amsterdam te bekijken.
 
Het was echt prachtig om eens mee te maken. Enorme
historische zeilboten met masten zo hoog al (ik
schat) wel twee keer de hoogte van ons huis. Daar
gaan die matrozen met touwladders naar boven om
hun werk met de ophanging van de zeilen te doen.
Daarnaast ontelbaar vele andere boten en bootjes die
meevoeren met het geheel.
Van ’s morgens 10 uur tot ’s middags vijf uur zijn we
blijven kijken. En inderdaad gedurende die hele tijd
een onveranderd doorvaren van al die boten en
bootjes.  Mede door het mooie weer  heeft het ons
geen moment verveeld.
 
Op de vrijdagmiddag nog naar het IJ in Amsterdam
geweest. Duizenden  mensen daar rond het IJ.  “k Was
er nog maar een paar minuten toen ik al een klap tegen
de borst kreeg van niemand minder dan Ben Slotema
. Ben had samen met iemand anders die dag rond het
IJ gelopen en was duidelijk onder de indruk van dit

grootse gebeuren, maar ook behoorlijk vermoeid
vanwege de grote afstand. Wij hebben daarom maar
genoegen genomen met kijken vanaf een hoge brug
naar alle bedrijvigheid op het water.
De andere dagen hebben we leuk ingevuld met fietsen
naar Volendam, Edam, Monnikendam,  Ilpendam, De
Ilp (museum Anton Heijboer) en nog veel meer leuke
plaatsen.
 
Op zaterdag merkt Henny op dat we heel veel plaatsen
bezocht hebben, maar eigenlijk de plaats waar we
logeren nog niet hebben bekeken. Derhalve op de
fiets Purmerend in. Het eerste wat we in het centrum
zagen was een vlag van de NJBB bij een jeu de boules
toernooi op een stadsplein. Dit plein is vergelijkbaar
met het Koopmansplein in Assen, maar dan wat luxer
ingericht en wat meer terrasjes er omheen in plaats
van bijna alleen maar winkels. Een flinke laag zand op
het plein en afzetting met dranghekken en er werd
een toernooi gespeeld met 48 teams op 24 banen.
Er werd inderdaad op zand gespeeld en niet op grind.
Het was gewoon geel zand. Wel een beetje vochtig,
zodat het geen zacht stuifzand werd, maar rollen was
hier echt niet mogelijk. Tireren was goed mogelijk,
maar wel alleen door ijzer op ijzer te schieten.  Een
bal die iets voor een weg te schieten bal op het zand
kwam bleef meteen in de zandlaag steken.
Er moest portee of semi portee gegooid worden, wat
lang niet voor iedereen gemakkelijk bleek te zijn.
Ook hier op deze zaterdag een groot verschil in leef-
tijden en kwaliteiten van de deelnemers. Er waren zo
zag ik op de lijsten die waren opgehangen in de NJBB
tent veel uitslagen met groot verschil. 13- 0    13-1    
13-2  kwam veel voor.
 
Wat me opviel was dat er op tijd gespeeld werd. 
Navraag leerde dat men tijdens het toernooi, na de
voorrondes, had besloten op tijd te gaan spelen. Dit
gaf volgens de wedstrijdleider geen enkel probleem
met de deelnemers. Ik vraag me af wat er zou gebeu-
ren als wij dat bij onze toernooien zomaar zouden
toepassen, zonder dat er vooraf  melding van gemaakt
was. Ook het maken van cirkels (moeilijk op het losse
zand) kwam niet zo precies.
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COLOFON
’n Boelplezier

Clubgebouw  ‘T Boelhuus
Rode Heklaan 7
9401 SB Assen
Tel: 0592-356722
Corr.adres: Huisingehof 33
9403 PV Assen

VOORZITTER
Egbert Muggen
0592-316203
ehmuggen@home.nl

SECRETARIS (Vice Voorzitter)
Henk Knol
0592-242491
hemaknol@ziggo.nl

PENNINGMEESTER
Aly Popping
0592-340254
ali.popping@simpc.nl

WEDSTRIJDZAKEN
Rikus Zeewuster
0592-351982
h.zeewuster@gmail.com

ONDERHOUDSZAKEN
Jelle Hoekzema
0592-461296
jelle.hoekzema@ziggo.nl

PR EN EXT. BETREKKINGEN
Riemer Haagsma
0592-345278
riemerhaagsma@kpnplanet.nl

2e SECRETARIS
Dick Askes
0592-354331
e.askes1@hotmail.com

BANKRELATIES
ING-Bank: Rek.nr: NL80INGB 0002907028
 
Clubblad ’n Boel Praoties
Redactie:

Wicher Dijkstra
0592-347919

Dick Askes
0592-354331

E-mailadres
clubblad@boelplezier.nl

Website:
www.boelplezier.nl

Voor zover ik het gezien heb was het wel een gemoe-
delijke toestand op dit plein en was dit volgens mij
weer een duidelijk voorbeeld om onze sport in de
belangstelling te krijgen. Wat met nog wel enigszins
heeft verbaasd is de volle bezetting, (er waren meer
aanmeldingen geweest dan mee konden doen) van
zo’n toernooi, waarbij de inleg per doublette  €20,-
was.
 
De prijzen bestonden ook uit geldprijzen. Niet zo
enorm hoog, naar ik meen was de eerste prijs €200,-
per doublette. Wel gaf de wedstrijdleider aan dat er
voldoende sponsoren waren om dit toernooi op het
stadsplein te realiseren. Het aanbrengen en verwijde-
ren van de zandlaag werd b.v. door een bevriend
bedrijf gedaan.
 
Ik vraag me af of we dit allemaal nog eens als voor-
beeld moeten zien en ook nog eens weer aan het
koopmansplein moeten denken.
 
Van de voorzitter,
Egbert Muggen.

HET BUTJE
Ditmaal een heel “klein” Butje, want er is geen ruim-
te meer. In dit nummer treft u o.a. aan de uitslagen
van het clubkampioenschap Individueel, het Mid-
weektoernooi, vakantie ervaringen van de voorzitter,
een stukje van de secretaris, een verslagje van de
Midnight Walk Assen, een nieuw spel en nog meer
jeudebouleszaken.
 
Wij hopen als redactie dat er voor iedereen weer wat
bij zit.
 
Kopij voor het volgende clubblad graag weer voor 21
december inleveren, liefst naar ons e-mailadres.
 
Redactie.
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‘n Boelpraoties MIDWEEKTOERNOOI 2 SEPTEMBER
2015
Het eerste Midweektoernooi van ’n Boel Plezier, ge-
organiseerd in de plaats van het Asser triplettentoer-
nooi, kende een redelijke opkomst van 32 doublettes.
Deze waren voornamelijk afkomstig uit de drie noor-
delijke provincies. De dag begon veelbelovend met
een prachtige blauwe lucht, die echter in de loop van
de dag steeds donkerder kleurde. In de middag kon
men het daarboven niet meer ophouden en liet men
het water vrijuit stromen. Gelukkig lieten de boulers
zich niet ontmoedigen en kon het toernooi tussen
enkele fikse buien door gewoon afgewerkt worden.
 
Wedstrijdleider was Piet van der Helm, ’s morgens
geassisteerd door Hielke de Wit, als scheidsrechter
trad op Jelle Hoekzema en in Harry Vreriks hadden we
een kundige EHBO-er. Zij werden aan het eind van de
dag beloond met een flesje wijn.
 
Op de baan werd er ook niet geluierd. Er waren veel
prijzen te verdienen: zowel in de A- als in de B-klasse
werden 4 poultjes van 4 gevormd met elk een eerste
en tweede prijs. Veel van deze prijzen gingen naar
Asser teams. In de A-klasse zelfs drie van de vier
eerste prijzen: Heero Dammer  en Anton Carabain,
Erik Heddema en Gert Niejenhuis en Joop Kreeft en
Henk Koning werden allemaal eerste in hun groep.
Niet gek dus.
 
De volledige uitslag luidde als volgt:
 
A-klasse, 1e prijzen: H. Dammer/A. Carabain, F. de
Vries/R. Land (Boskaboulers), J. Kreeft/H. Koning en
E. Heddema/G. Niejenhuis (allen B.Plezier).
 
A-klasse, 2e prijzen:   J. Anninga/D. v. Sleen (Boule
Doar), T. Jonker/S. Visser (Boule au But), J. Vrieling/
G. van Linde (mix)  en T. Bruinsma/R. Kootstra (Em-
mese Boule).
 
B-klasse, 1e prijzen: R. Haagsma/H. Molenhuis (B.
Plezier), Loc van Le jr./Loc van Le sr. (Le Biberon), E.
Muggen/D. Askes (B. Plezier) en B. Buiter/A. Jongert
(mix).
 
B-klasse, 2e prijzen: D. de Vries/A. ten Berge (Blêde
Boulers), G. Kramer/M. Wolbers (Emmese Boule), G.
Dammer/M. Carabain (B. Plezier) en J. Krabbendam/
K. Luyendijk (Pres le but).
 
Het toernooi kon keurig op tijd worden afgesloten.
Red.

HET BARBECUEFESTIJN
Na één jaar te hebben overgeslagen, was het dit jaar
weer zo ver: een barbecuefeestje aan de Rode
Heklaan, en wel op zaterdag 29 augustus j.l. De
wedstrijdcommissie en de feestcommissie hadden
alles tot in de puntjes geregeld, zelfs de weersomstan-
digheden! Van plm. 13.00 tot 16.30 uur werd o.l.v.
Hielke de Wit een soort knakentoernooitje gehouden.
Hier hadden zich 37 deelnemers voor opgegeven,
waarvan de tien hoogst geëindigden in de prijzen
vielen.
 
Dat waren de volgende personen:
 
Dick Askes                   3 +27
Anton Carabain          3 +23
Egbert Westerdijk      3 +22
Hielke de Wit              3 +20
Aad van Noort             3 +20
Marchien de Wit         3 +15
Jos Janssen                   3 +14
Theo v.d. Meer            2 +16
Harry Vreriks               2 +14
Rie Uineken                 2 +13
 
De poedelprijs ging naar Herman Gerding, die on-
danks dat resultaat, het helemaal niet slecht deed.
 
Even na vijven werd het startsein voor de barbecue
gegeven. Ieder kreeg een pakketje met vier soorten
vlees en op enkele tafels stonden salades  e.d. opge-
steld. Hier en daar werd wat vlees uitgeruild, en de
barmedewerkers deden goede zaken. Dat laatste
bleek ook duidelijk uit de prestaties van een zestal
boulers toen die na de barbecue nog een wedstrijdje
gingen spelen. Al met al een zeer vrolijke en gezellige
dag, zeker geschikt als een jaarlijks  terugkomend
evenement.
Red.
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Jeu de boules vormt de jeugd.
Zo luidde de nieuwsgierig makende kop van een arti-
kel in de Var matin, een regionale krant in het zuiden
van Frankrijk. Hoe zo vormt Jeu de boules de jeugd
vraag je je dan af. De journalist maakt melding van
een initiatief van de schoolleiding van een dorpje in
de buurt van Hyeres in het kader van verplicht gestel-
de buitenschoolse activiteiten. Alle 10- en 11- jarigen
worden iedere maandagmiddag na schooltijd op de
Jeu de boulesbaan  verwacht om gedurende een uur
onderricht krijgen in techniek en tactiek van deze
Franse volkssport.
 
De bedoeling is een puur pedagogische. De gedachte
is dat door het beoefenen van het Jeu de boules be-
langrijke eigenschappen aangeleerd worden die
nodig zijn om als een sociaal mens te kunnen functi-
oneren. Zo leert de jeugd door het spelen van Jeu de
boules samen te werken en te overleggen met een
teamgenoot, rekening te houden met de ideeën van
een ander die hetzelfde doel nastreeft.
 
Ook het beheersen van je emoties bij een tegenslag
zoals het mislukken van een actie en het accepteren
van een nederlaag en het aanleren van respect voor
de tegenstander vormen belangrijke onderwijsdoe-
len bij de lessen.
 
Tenslotte vindt de schoolleiding dat je door het spelen
van Jeu de boules jezelf leert kennen. Wat zijn mijn
sterke en wat zijn mijn zwakke punten? Hoe train ik
mijn concentratie?
 
Let wel, dit zijn verplicht gestelde buitenschoolse
activiteiten met een ideële doelstelling. Weinig op aan
te merken wat betreft de doelstellingen. Maar even
goed zijn deze toepasbaar op alle teamsporten. En
discutabel, en in Nederland niet haalbaar, is het feit
dat er sprake is van een verplichtstelling. Ik zie niet
gauw gebeuren dat een MR of een Ouderraad akkoord
gaat met een aanpak voor welke sport dan ook zoals
in het Franse dorpje.
 
Illustratief is natuurlijk wel de rol die het Petanque
inneemt in Frankrijk maar dat weet iedereen al die
zijn vakantie wel eens in Frankrijk heeft doorgebracht.
 
Augustus 2015
Henk Knol

Er staan twee domme blondjes elk aan een andere
kant van de weg. Het ene blondje vraagt “hoe kom ik
aan de andere kant van de weg?” “dom wijf!” zegt het
andere blondje,” je staat toch al aan de andere kant!

‘MIDNIGHTHAPPENING’
 
Vrijdag, de elfde van de negende, was het dan einde-
lijk zo ver: de Midnightwalk van Assen vond die avond
plaats. De start was om 21.15 uur bij de Nieuwe Kolk.
Via Scouting Assen werd men langs een met lampjes
verlichte route door het Asser Bos naar ons jeudebou-
lesterrein geleid.
 
Zo tussen de zestien- en zeventienhonderd deelne-
mers werden via een tijdelijke ingang rechtsachter
opgevangen bij een party-tent met infomateriaal
en…….. stokbrood met brie en kruidenboter!!! Onder
het genot van gezellige muzikale klanken, geprodu-
ceerd door een uitstekende accordeonist, lieten zij dit
zich goed smaken. Ook konden zij genieten van oog-
strelend petanque op het middenveld door een aantal
vrouwlijke en mannelijke boulers.
 
JBV ’n Boel Plezier heeft zich deze avond echt op de
kaart gezet, want menigeen wist niet eens dat hier
een jeudeboulesbaan was. Ook de mensen van de
organisatie keken zich de ogen uit, en waren het liefst
op onze locatie gebleven. Helaas mocht er maar één
bij ons blijven, de rest moest naar andere locaties.
 
Vooral de stokbroodactie (goed idee Egbert!) bleek
een voltreffer, waarvoor dank aan al die brie- en
kruidenbotermedewerkers van onze club. Brie en
boter werden gesponsored door AH. En wat te zeggen
van de Fransman (monsieur W. de Wit) die in z’n
eentie de boel nog extra opfleurde met zijn komische
Franse acts!!
 
Toen eindelijk alle wandelaars voorbij waren, en alles
snel werd opgeruimd, werd er in de kantine nog even
gezellig nagebabbeld .  Zo even terugkijkend op dit
gebeuren, denk ik dat we inderdaad kunnen spreken
van een echte “Midnighthappening”!!
 
Redactie.
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Ontvangst comité staat er klaar voor.

De Nieuwe tent staat.

En de dames ook.

  Geslaagde ontvangst  Midnightwalk 2015 in Assen door `n Boelplezier.

En de stroom wandelaars komt op gang.

De Accordeonist onthaalde de wandelaars met vrolijke noten.
Dat werd echt gewaardeerd en gaf toch ook een extra Frans
tintje aan deze avond.

 
En onze "Franse Gast" had het al snel naar zijn zin, er waren
mensen bij die vonden hem precies op Wim de Wit lijken, dan
heeft de fransman wel heel erg goed zijn rol gespeeld !!!!!!!
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Er werden veel folders uitgedeeld.

Sommige wandelaars wilden wel wat weten over het spel en
luisterden aandachtig naar de uitleg.
En gooiden even een balletje mee.

Velen keken hoe er werdt gespeeld.

Of maakten van de gelegenheid gebruik om even uit te rusten.

Of maakten gebruik van onze goede voorzieningen.

De wandelaars lieten zich de aangeboden stokbrood met lekke-
re kaas goed smaken.
 
Daarvoor gaat onze dank uit naar Albert Heijn - Vredeveld.

’’

Bedankt
Een bedankje voor de organisatie en alle vrijwilligers
die aan deze succes volle avond hebben mee gewerkt
is wel op zijn plaats.
 
Waar een kleine club groot in kan zijn.
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Nijverheidsstraat 15
9648 JA Wildervank
Tel. 06 5341 0790
t.linders@netvisit.nl
www.theolinders.nl

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage

PRAKTIJK 
THEO LINDERS

RESULTATEN CLUBLEDEN ELDERS
Vledder, 22-7-2015: A-kl. een 1e pr. H. Dammer/A.
Carabain; C-kl. 2e pr. A. Jongert/B. Buiter.
 
Hardenberg, Klepperstadtoern., 25-7-2015: 1e pr. en
toern.winn. E. Muggen/R. Zeewuster.
 
Schoonebeek, Boortorentoern., 1-8-2015: 1e pr. en
toern.winn. D. Askes/A. Carabain, 10e pr. T.v.d. Meer/
G. Smit.
 
Emmen, P.de Jongtoern., 15-8-2015: A-kl. 3e pr. E.
Muggen/D. Askes, 4e pr. H. Dammer/A.Carabain.
 
Sneek, 15-8-2015: B-compl. 2e pr. R. Haagsma/H.
Molenhuis.
 
Hardenberg, 50+-toern. 9-9-2015: A-kl. 1e pr. en
toern.winn. A. Carabain/D. Askes.
 
Emmen, 50+toern., 16-9-2015: 1e pr. en toern.winn.
D. Askes/A. Carabain, 3e pr. E. Muggen/R. Zeewuster.
 
Schoonebeek, Blikken Boulie, 26-9-2015: 1e pr. en
toern.winn. D. Askes/A. Carabain, 2e pr. M. Wentink/
Y. Roussel, 3e pr. R. Zeewuster/H. Muggen.

Let op uw clubblad, lees deze goed.
Vanaf clubblad januari 2016 gaan we iets
nieuws doen.
Naar een idee van Heero Dammer.
Wie is wie wat is wat.
Een spel waar je zelfs een prijs mee kunt
winnen.

 clubkampioenschap tete a tete.
Zaterdag, 19 september j.l. vond het jaarlijkse club-
kampioenschap tete a tete plaats (één tegen één). Het
was goed bouleweer, en dus jammer dat er maar
negentien deelnemers waren.
 
Er werden 4 voorrondes gespeeld, waarna er een
ranglijst werd opgemaakt. Deze werd weer in groep-
jes van vier geknipt, en in elke groep vond er een
kruisfinale plaats (no. 1 tegen no. 3 en 2 tegen 4).
Daarna streden de winnaars om plaats 1 en 2 en de
verliezers om plaats 3 en 4.  De nrs 1 tm 3 van de
bovenste groep hadden prijs, en ook de nrs. 1 van elke
volgende groep gingen met een taart naar huis.
 
Halverwege de middag kon men reeds overgaan tot
de prijsuitreiking.
 
De volledige uitslag Individueel (tete a tete) kampi-
oenschap 2015 was als volgt:.
1.Anton Carabain
2.Egbert Muggen
3.Rikus Zeewuster
4.Annie Franken
5.Dick Askes
6.Klaas Niejenhuis
7.Jan Dammer
8.Bertha Smit
9.Jelle Hoekzema
10.Ben Slotema
11.Riemer Haagsma
12.Marco willemsen
13.Theo Linders
14.Herman Mlenhuis
15.Marinus Philips
16.Johan de Wit
17.Greet Philips
18.Chiel Bos
19.Lies de Wit
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BOORTORENTOERNOOI
(Van onze verslaggever te velde)
 
Eind juli en begin augustus, een goede tijd voor j.b.v.
’n Boel Plezier: Eindelijk weer eens toernooiwinst voor
de Asser teams. Behaalden Egbert en Rikus op 25 juli
in Hardenberg een prachtig resultaat als winnaars van
het Klepperstadtoernooi, een week later deden Dick
en Anton hetzelfde op een goed bezet Boortorentoer-
nooi in Schoonebeek.
 
Uitslagen als 13—1 (tegen een Duits team), 13—5
(tegen Verwer/Broekman uit Oldenzaal), 13—1 (te-
gen Mark Bouwers/Esther Roffel uit Coevorden), 13
—0 (tegen Gerard Kramer, Emmen) en een zwaar
bevochten zege (13—10) tegen Gerard Zijlstra en
Henk Stroeve (mix) leverden uiteindelijk een hoog
saldo van +48 op. Ruim genoeg, want no. 2 (een on-
geslagen Duits team) had een saldo van +34 en de no.
3 had een saldo van 30+. Het andere team uit Assen,
Theo en Gien, eindigde met 4x winst en 18+ op de
tiende plaats.
 
Een prachtige, zonnige dag met ouderwets goed spel
(en resultaat). Twee eieren.

Zitten twee eieren in een pan met kokend
water, zegt de ene “Pfff wat is het warm
hier”.
Zegt de ander “Ach, wordt je hard van!”.

NIEUWE LEDEN 2015
Rieks Boxma, Vondellaan 147, 9402 NK Assen
 
Truida Boxma, Vondellaan 147, 9402 NK Assen
 
Geesje Dammer,  Dobbenwal 77, 9407 AD Assen
 
Gert Elzinga, Ds. Grootnibbelinkstraat 34 A. ,
8433 NE Haulerwijk
 
Koos Strating, Prins Clausstraat 52,
9422 GP Bovensmilde
 
Rob de Visser, Dobbenwal 75, 9407 AD Assen
 
ADRESWIJZIGING
Kees Prins, Baanderheugte 1, 9403 HM Assen.
 
Telefoonnummer wijziging.
Vincent de Wit  06-81406996
 
Henk Knol, ledenadministrateur

Mag ik tijdens een partij een
(e-) sigaret roken?

Artikel 32 van het toernooireglement petanque ver-
biedt het roken tijdens een partij. Dit artikel bevat
gedragsregels, geen regels ter bescherming van de
gezondheid. Dit impliceert dat het roken niet slechts
is verboden om gezondheidsredenen (sport en roken
gaan niet samen), maar met name ook omdat het
schadelijk is voor het imago van onze sport.
 
Dit laatste argument geldt onverminderd voor de ( e-)
sigaret. De reglementencommissie heeft daarom al in
2008 bepaald dat het gebruiken van de( e-) sigaret
wordt gelijkgesteld aan roken. 
 
Het is daarmee verboden een (e-)sigaret te gebrui-
ken tijdens het spelen van een partij.
Deze uitspraak is nog altijd geldig. In een recent on-
derzoek twijfelde het RIVM onlangs nog aan de vei-
ligheid van de (e-) sigaret.
 
Red.
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‘n BoelpraotiesLaatste artikelen Artikel 25  Metingen
Een meting wordt verricht door de equipe die de laatste boule heeft geworpen. De tegenstander heeft altijd
het recht na te meten. Ongeacht de ligging van de te meten boules en het moment in de werpronde kan de
scheidsrechter worden geraadpleegd; tegen diens beslissing is geen beroep mogelijk. In het bijzonder is het
niet toegestaan met de voeten te meten
 
Hier is denk ik niks onduidelijks aan. Als je gegooid hebt mag je bepalen of je op punt ligt.Is daarvoor meting
nodig dan doe je dat. En het is de equipe die het laatst gegooid heeft die moet meten. Dit kan van belang zijn,
want bij het meten de boule of but verplaatsen kan nadelig zijn voor degene die de meting uitvoert. Denk je
dan op punt te liggen, dan mag altijd de tegenstander nameten. Is er dan geen duidelijkheid, dan de
scheidsrechter vragen.
 
Hier kom naar voren dat ieder team verplicht is meetgereedschap bij zich te hebben. Ik wil er nogmaals voor
pleiten om inderdaad te zorgen voor minimaal een meetlint.
 
Artikel 26    Voortijdig opgeraapte boules.
 
Het is de spelers verboden gespeelde boules op te rapen voor het einde van de werpronde. Een boule die
aan het einde van een werpronde wordt opgeraapt vóór het aantal punten is overeengekomen, is ongeldig.
Hiertegen kan niet worden geprotesteerd. Eerst gezamenlijk de punten bepalen, dan pas boules oprapen.
Duidelijk toch?
 
Artikel 27       Bij meting verplaatsen van boules of but.
 
Het te meten punt gaat verloren voor een equipe waarvan een speler tijdens een meting het but of een van
de betwiste boules verplaatst. Als de scheidsrechter tijdens een meting het but of een boule beweegt of
verplaatst, doet hij in alle rechtvaardigheid een uitspraak. Wat hier staat geeft duidelijk aan dat het meten
met een rolmaat of passer of wat dan ook een risico inhoudt. Dit omdat bij het verplaatsen van but of boule
tijdens een meting het punt verloren gaat.
 
In artikel 25 is duidelijk gesteld dat iemand van de equipe die het laatst gegooid heeft moet meten.
 
Duidelijk is dat men uiterst voorzichtig moet zijn bij het meten. Moet een tegenstander meten, kijk dan mee
en let er op dat niets verplaatst wordt. Op deze laatste zin wil ik nog even wat verder ingaan. Zoals genoemd,
is meekijken of er niets verplaatst wordt goed en zelfs noodzakelijk, maar zorg daarbij altijd voor afstand t.o.
v. degene die meet, en denk er om, ga niet met drie, of meer personen om degene die moet meten heen staan.
Zeker als de scheidrechter moet meten niet met z’n allen op een kluitje er omheen gaan staan. Laat die
scheidsrechter rustig meten. De uitslag kun je toch niet beïnvloeden. Wat in dit artikel ook opvalt is dat er bij
het meten door een scheidsrechter zowel bewegen als verplaatsen genoemd wordt, terwijl bij het meten
door een speler alleen verplaatsen genoemd wordt.
Hieruit kun je dus opmaken dat bij het meten door een speler het niet meteen betekent dat het punt verloren
is wanneer bij het meten een boule bewogen, maar niet verplaatst wordt.
 
Artikel 28    Boules op gelijke afstand.
Als de twee het dichtst bij het but liggende boules even ver van het but liggen en aan verschillende equipes
toebehoren, kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen:
1. geen van beide equipes heeft nog boules te spelen: de werpronde eindigt onbeslist en het but wordt uit-
geworpen door een speler van de equipe die in de onbesliste werpronde als eerste het but mocht uitwerpen;
2. slechts één equipe heeft nog boules te spelen: die equipe werpt deze boules en behaalt zoveel
punten als zij uiteindelijk boules dichter bij het but heeft liggen dan de dichtstbijzijnde boule van de tegen-
stander; en
3. beide equipes hebben nog boules te spelen: de equipe die het laatst heeft geworpen, werpt nogmaals een
boule, dan de tegenstander, en vervolgens om beurten, totdat één equipe op punt ligt; als slechts één
equipe nog boules te spelen heeft zijn de regels van punt 2 van toepassing.
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Als er aan het einde van een werpronde geen boules op toegestaan terrein liggen, eindigt de werpronde
onbeslist. Dit is misschien voor pas beginnende petanque spelers een artikel wat nog eens een keer overge-
lezen moet worden, maar ik zou niet weten hoe ik het duidelijker moet omschrijven dan in dit artikel reeds
gedaan is.
Artikel 39      Scheidsrechters
 
Scheidsrechters die zijn aangewezen om een toernooi te leiden, moeten toezien op de strikte toepassing van
het spelreglement en de administratieve regelingen die het completeren. Zij kunnen spelers of equipes dis-
kwalificeren die weigeren zich bij hun beslissingen neer te leggen.
De scheidsrechter rapporteert toeschouwers die een licentie bezitten of door de bond geschorst zijn, en die
door hun gedrag incidenten op het terrein veroorzaken, aan de bond. Deze maakt een tuchtzaak tegen be-
trokkenen aanhangig bij de commissie tuchtrechtspraak, die over de schuldvraag beslist en op te leggen
straffen vaststelt.
 
Artikel 40 Jury
 
Gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden voorgelegd aan de scheidsrechter die ze kan doorver-
wijzen naar de jury van het toernooi. Tegen beslissingen van de jury als bedoeld in deze alinea, is geen beroep
mogelijk. Een jury bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Als de stemmen staken, is de stem
van de voorzitter van de jury doorslaggevend.
 
GELDIGHEID
Het huidige internationaal spelreglement petanque is goedgekeurd door het congres van de Fédération In-
ternationale de Pétanque et Jeu Provençal op 7 oktober 2010 te Izmir (Turkije)l). De Nederlandse vertaling is
vastgesteld door de Nederlandse Jeu de Boules Bond en is met ingang van 1januari 2011 van toepassing bij
alle onder auspiciën van de NJBB te houden toernooien.
 
Onder verwijzing naar het internationaal spelreglement is dit stuk opgemaakt met toestemming van het
Secretariaat.
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