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Boulesproat nr. 26 

Colofon 
Voorzitter   Max de Ruiter 

Vice voorzitter  Nog niet bekend 

Secretaris   Marjolein Zwerver 

Penningmeester  Nog niet bekend 

Leden    Jan Krabbendam en nog niet bekend 

Wedstrijdcommissie Barbara Buiter, Rieks Stroobach, Rob Timmer 

    Marcel Jong A Pin en Rolf van Vliet 

Redactie Boulesproat Anneke Kramer 

Clubkleding   Hilda Blijham en Anneke Kramer 

Coördinator T.C.   Peter Broekhuizen 

Horeca   Lucas Steenhuis, Arina Tilman en Dick Knol 

Webmaster   Dirk Gebben 

Facilitaire dienst  Allen 

Openingstijden woensdag 19.00 – 22.30,  

dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag  

13.00 – 17.00 uur. 

Adres    Paviljoenlaan 5, 9727 KE Groningen 

Telefoon Boulière  06-27232054 (tijdens openingsuren) 

E-mailadres   plbsecretariaat@ziggo.nl 

Website    www.preslebut.nl  

K.v.K. inschrijfnr.  40024487 

NJBB inschrijfnr.  1001 

Banknummer  NL58RABO0385145659. 

mailto:plbsecretariaat@ziggo.nl
http://www.preslebut.nl/
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Van de redactie 
Voor u ligt het tweede clubblad van 2017. We hebben weer verslagen, uitslagen en bijdrages van de 

leden verzameld. En natuurlijk een terugblik op de jaarlijkse ledenvergadering. 

De dinsdagmiddagopenstelling is begonnen, Het wordt tot nu toe matig bezocht, het is altijd gezellig 

en we hopen op nog meer nieuwe spelers. Neem je buren, vrienden e.d. een keer mee! 

Zonder kopij geen clubblad, dus als je iets hebt voor de Boulesproat, het spel, de club et cetera laat 

het ons weten op fokkelmananneke@gmail.com of annneke@gmail.com let op! Deze laatste is 

annneke met 3 n-nen. 

 

 

 

Van het bestuur 

Algemene ledenvergadering 2017 

Op 29 maart jl. werd er op woensdagavond niet gebould maar vergaderd want deze avond stond in 

het teken van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. In de Boulière waren naast het bestuur bijna 

45 leden present. Deze opkomst, die hoger was dan andere jaren, heeft naar alle waarschijnlijkheid 

te maken gehad met het vraagstuk rondom de inzet van vrijwilligers voor de 

schoonmaakwerkzaamheden. Een heikel punt daar de gebruikelijke schoonmaakploeg was gestopt 

met haar werkzaamheden en er onvoldoende vrijwilligers zich gemeld hadden om deze taak op te 

kunnen pakken. Gelukkig heeft zich na enige discussie zich toch nog een groep van voldoende 

grootte beschikbaar gesteld voor uitvoering van de schoonmaakactiviteiten.  

De vergadering volgde verder haar normale gang van zaken. Bij de 

bestuursverkiezing werden Harrie Tilman, Lucas Steenhuis en Margriet 

Nijkamp in het bestuur benoemd. De (her)verdeling van de functies komt in de 

eerstvolgende vergadering van het nieuwe bestuur aan de orde.  

Verder werd er bij aanvang van de vergadering stilgestaan bij het overlijden 

van donateur Roel Bierling. Roel is vanaf de eerste jaren van onze vereniging 

betrokken geweest onder andere als voorzitter van 1994 t/m 2000. We zullen 

hem node missen en wensen zijn vrouw Clara, zijn kinderen en verdere familie 

en vrienden veel sterkte in de komende tijd. 

 

 

Roel Bierling 
15-01-1940 – 21-03-2017 
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Verslagen 

NJBB District Noord Cluster Noordoost Doublettenkampioenschap 03 april 2017 

Organisatie; PC Près le But Groningen. 

Pétanque Club Près le But organiseerde dit kampioenschap waarin 19 teams van vier verenigingen 

streden om de eretitel. Het eerste doublettenkampioenschap van District Noord, Cluster Noordoost 

had daarmee een matige opkomst van teams uit de voormalige afd. 02. Misschien dat de verandering 

van de inschrijvingssystematiek nog in een gewenningsfase zit waardoor men zich niet tijdig heeft 

aangemeld. Hopende dat voor de volgende District toernooien dit nieuwe inschrijvingssysteem bij 

een ieder bekend zal zijn. 

Onder ideale weersomstandigheden werden vijf ronden gespeeld volgens het systeem W.W.-V.V. 

klassement, waarvan uiteindelijk één team de zege binnen haalde met vijf winnende partijen. Deze 

prestatie kwam op naam van het team Roelof van Sleen en Harrie 

Tilman van PC Près le But. Een goede tweede was het team 

Marcel Jong A Pin en Rolf van Vliet eveneens van PC Près Le But. 

Het als derde geplaatst team van n’ Boel Plezier uit Assen 

bestaande uit Theo Linders en Jan Dammer moesten in de laatste 

ronde het onderspit delven tegen de kampioen van dit toernooi. 

De vierde plaats, welke ook nog goed was voor waardebonnen, 

kwam terecht bij Dick Knol en Marjolein Zwerver van PC Près Le 

But. 

 

De einduitslag: 

Team     Winst          Saldo   Vereniging 

1 Roelof van Sleen - Harry Tilman       5   40    PC Près le But 

2. Marcel Jong A Pin - Rolf van Vliet    4   19   PC Près le But 

3. Theo Linders – Jan Dammer          4   9   ‘n Boel Plezier 

4. Dick Knol – Marjolein Zwerver          4    4    PC Près le But 

5. Hans Elderman – Luit Medendorp    4   1    PC Près le But 

6. Anton Carabain - Dick Askes           3   14    ‘n  Boel Plezier 

7.Alita de Ruiter – Jacob Huitsing         3   11   PC Près le But 

8. Rieks Stroobach – Lucas Steenhuis      3   3    PC Près le But 

9. Jolanda Mulder – Jan vNieuwenhoven 3   3    Vledderboules 

10. Harry van Lier – Bally Kaper     3   -2    PC Près le But 

11. Henk Bunskoek – Gerrit Tolsma    2   3    PC Hardenberg 

12. Alexander Kortekaas – Jan Pit    2   2    Vledderboules 

13.Ankie Jongert – Henk Muggen    2   -1    ‘n Boel Plezier 

 14.Hildan Blijham – Jan Krabbendam    2   -5     PC Près le But 

 15.Cas Looman – Jan Stevenhaagen    2   -5     PC Près le But 

 16.Rink Koopmans – Jentina koning    2   -17                 Vledderboules| 

 17. Barbara Buiter – Annie Stroobach    1   -5    PC Près le But 

 18. Piet Bel – Rieks Hamhuis     1   -9    PC Près le But 

 19. Joop Kroon – Vrouwkje Kroon    1   -30    Vledderboules 

 Winnaars Roelof en Harrie 
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Uitslagen 

Zondag-toernooi 26 februari 2017 

Met best redelijke weersomstandigheden speelden we 

het zondag-toernooi van februari. Er waren 38 mensen 

aanwezig. De uitslag was als volgt: 1e Arend Nijborg, 2e 

Henk Kramer en het bleef in de familie want 3e Anneke 

Kramer. 

 

 

Van de leden 
Van Henny Neyenhuis een gedicht over Liefde: ALS DE LIEFDE NIET BESTOND 

Als de liefde niet bestond 

Zullen ze stilstaan, de rivieren 

En de vogels en de dieren 

Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 

Dan was de hele vrijerij bedorven 

De wereld was gauw uitgestorven 

Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 

Zou het strand de zee verlaten 

Ze hebben niets meer te bepraten 

Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 

Zou de zon niet langer stralen 

De wind zou niet meer ademhalen 

Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 

Zou de maan niet langer lichten 

Geen dichter zou meer dichten 

Als de liefde niet bestond 

Geen appel zou meer rijpen 

Zoals eens in het paradijs 

Als wij elkaar niet meer begrijpen 

Dan is de wereld koud als ijs 

Nergens zouden bloemen staan 

En de aarde zou verkleuren 

Overal gesloten deuren 

En de klok zou niet meer slaan 

Ik zou sterven van de kou 

En m'n adem zou bevriezen 

Als ik je liefde zou verliezen 

Er is geen liefde zonder jou 

 

  

Arend, Henk en Anneke 
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Verjaardagen 

 

April                                                         Mei 

04  Dirk Gebben      01 Jan Haak    

05 Frans Rozenberg      02 Luit Medendorp 

12 Rieks Hamhuis      04 Jan Stevenhaagen 

13 Clara Bierling  `    07 Dick van Hoogen 

14 Klaas Mannes      12 Lammert Wildeboer 

16 Hilda Blijham      13 Erik Weening 

17 Gé de Haan       15 Harrie Tilman 

17 Jan Krabbendam      15 Ankie Jongert 

19 Anneke Kramer      24 Margriet Nijkamp 

26 Egbert van Hoepen      26 Eppie Huisman 

29 Gré Beekman-Hofman     26 Horst Buldt 

 

Juni  

01 Peter Hamstra 

09 Dick Sikkema 

14 Paul Koenen 

14 Geert van Weerden 

18 Hans Elderman 

26 Cobi Dost 

28 Paul Meijer 

Spelregels nader bekeken 
Het managementteam District Noord van de NJBB organiseerde op 7 maart  een inloopmeeting voor 

leden van verenigingen van District Noord, Cluster Oost welke werd gehouden in Assen. Op deze 

meeting passeerden verschillende onderwerpen de revue waaronder het uitwerpen van de But 

ingevolge artikel 7 en 8 van het RPS (voorheen ISP).  

De uitkomst van het onreglementair uitwerpen van de but is als volgt: 

Als het but ongeldig is uitgeworpen door team 1 legt de tegenstander, 

team 2 het but op een geldige plaats neer. Indien team 2 de but echter 

op een onreglementaire plaats legt moet team 2 dit herstellen en niet 

team 1. Als de but vervolgens door team 2 reglementair is neergelegd 

behoudt team 1 het recht op het uitwerpen van de eerste boule.  

Hopende jullie hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijk groeten, Luit Medendorp. 
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Aan tafel met: Titia Hendriks 
Wie is Titia?  

Hallo, ik ben Titia en woon in Zandeweer.  Hobby's zijn tuinieren, klussen, 

werken en sporten (intensief). Ook vind ik het leuk om kleine evenementen 

te organiseren en ben ik zeer actief bij het amateur toneel.  

Hoe ben je bij de club gekomen? 

Ik ben bij de club terecht gekomen via Dick Knol. Hij was bij ons het huis aan 

het schilderen en zei dat hij die avond ging boulen. Ik deed daar een beetje lacherig over want ik 

vond dat totaal niet bij hem passen. Hij vroeg of ik meeging en dat heb ik toen gedaan, haha en ik 

ben niet meer weggegaan. Het is eigenlijk best leuk en als je de spelregels allemaal een beetje kent is 

het nog leuker. Voor mij is dit ontspanning.  

Had je al eerder gebould? 

Jazeker heb ik dit eerder gedaan, toen hadden we gekleurde plastic ballen, geen idee wat we toen 

deden zo'n veertig jaar geleden. Nee nooit eerder gedaan en ik ben ook helemaal niet goed, maar 

ach als het maar leuk is toch? 

Wat vind je leuk aan de club en wat minder? 

Leuk vind ik de locatie van de club. Jullie mogen blij zijn met zo'n prachtige locatie. Minder leuk vind 

ik de irritaties onder de leden.  

Wat wil je nog kwijt aan ons? 

“Mensen, geniet van het leven en neem de mensen zoals ze zijn. Kijk niet achterom want daar ga je 

niet heen”. 

Groetjes . . 

Uit een boule is rond: de regel van 10.000 
Om de techniek van Petanque goed onder de knie te krijgen is het van belang dat er veel geoefend 

wordt. K.A. Ericsson, R.Th. Krampe & C. Tesch-Roemer (1993) hebben onderzoek gedaan naar een 

fenomeen dat zij “deliberate practice” noemen of wel in het Nederlands “gericht trainen”. In hun 

onderzoek - dat overigens met muzikanten is gedaan maar onderzoeken bij sporters gaven dezelfde 

resultaten - komt naar voren dat het te behalen niveau afhankelijk is van het aantal uren “gericht 

trainen” wat een speler doet. 

De resultaten van het onderzoek (voor muzikanten) waren als volgt: 

Goede amateur pianist      2.000 uur 

Matige professionele pianist     5.000 uur 

Virtuoos pianist      10.000 uur 

Vandaar de regel van 10.000. Om echt goed te worden en aan de (wereld) top mee te kunnen 

draaien is niet alleen een bepaalde mate van talent benodigd, maar vooral heel veel gericht trainen 

van belang. Het mag duidelijk zijn dat hoe vroeger je begint, hoe meer kans je hebt om de  vele uren 

te halen die er nodig zijn.   
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Maar bedenk, Petanque is een “lifelong” sport. Je kunt het tot op hoge leeftijd spelen. En dat 

betekent dus dat als je op latere leeftijd begint ook je nog voldoende tijd hebt om de benodigde 

trainingsuren te maken. 

We hebben nu het hele boek “Een boule is rond….” uit. We hopen dat jullie er je voordeel mee doen! 

Wil je een bepaald onderdeel van het boek nog eens lezen, vraag er dan even naar, dan kunnen we 

het nog eens plaatsen! 

Tenslotte 
Een mooie foto die Jitse Betten heeft gevonden 

van het boulen op Alkmaarse wijze! 
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Sponsoren 
De sponsoren van Près le But zijn hieronder vermeld.   
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