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We verwelkomen John van Vught. 

John is voor ons natuurlijk geen onbekende.  Fijn dat 

hij vanaf nu ook als lid onze gelederen versterkt. 

En,  

Don Lautenslager en Sjan van Veldhuizen 

Welkom beiden. 

Het bestuur heeft voor woensdag 20 maart as. een 

algemene jaarvergadering uitgeschreven. Reser-

veer deze avond.  De stukken voor deze vergade-

ring worden tijdig toegezonden. 

Er is wat “strijd” over de juiste benadering, maar PCO 

is in 1989 geboren; de vereniging werd echter pas 

op 25 april 1990 door de notaris ten doop gehouden. 

PCO is dus 30 jaar oud. 

PCO mag dan al aardig wat jaren tellen en haar le-

den zijn niet meer “piep”, maar PCO leeft. Dat bleek 

maar weer eens tijdens de drukbezochte nieuw-

jaarsreceptie. Bij de deur werden we ontvangen 

door de voorzitter en 

de penningmeester. 

Behalve de steeds be-

tere wensen voor het 

nieuwe jaar werden we 

verras met een zakje en 

een bonnetje. Wie zich 

daarmee meldde bij 

de bar werd teleurgesteld. Het bonnetje was 

bedoeld voor een loterij. In het (roze) zakje bleek 

verder een butje te zitten met 

logo. 

In zijn nieuwjaarstoespraak 

herinnerde de voorzitter aan 

de mooie momenten van het 

afgelopen jaar en keek met-

een uit naar het nieuwe jaar met prachtige evene-

menten. Uiteraard was er veel 

waardering voor de verschil-

lende groepen vrijwilligers die 

PCO “op de been houden”. 

Natuurlijk wordt het met het 

stijgen van de jaren moeilijker, 

maar niets is onmogelijk. Hij doet daarom en beroep 

op de leden die daar nog niet aan meedoen: meld 

je aan als vrijwilliger. Het is goed voor lijf en leden om 

bezig te zijn. Er wordt geen zwaar werk verwacht, 

maar een vooral beetje tijd en een goed humeur. 

Het levert ook wat op zoals fijne contacten en het 

plezier samen wat tot stand te brengen. 

Schalen vol heerlijke door Walter gebakken oliebol-

len en een drankje maakten de tongen los. Huub en 

Mia reikten intussen traditiegetrouw de nieuwe 

adressenlijsten 

uit en een 

flinke groep 

maakte zich 

op voor een 

stevige partij 

boulen. 

Een buitenge-

woon plezie-

rige en ge-

slaagde bijeenkomst. 

 

Overleden 
Donderdag 17 januari jl. overleed Annie den 

Turck. Annie was een gezien lid van onze club 

van 1993 tot 2015. Wij condoleren haar kinderen 

en kleinkinderen en haar zus Mien Janssen. 
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Misschien heeft u er al eens van gehoord, de BIP-

cursus van de NJBB: De cursus Basis Instructeur Pe-

tanque. Een van de cursussen wordt op onze ac-

commodatie gegeven en twee van onze leden ne-

men eraan deel: Harrie de Brouwer en Joke van Hel-

voort. Deze cursus loopt nog tot begin maart. De be-

doeling van de basisin-

structeur petanque is om 

beginnende spelers of 

spelers die al wat langer 

bezig zijn en die hun spel 

wat willen verbeteren de 

basistechnieken van petanque aan te leren en ook 

wat aandacht te besteden aan tactieken, regels, 

etiquette. 

Natuurlijk moeten Joke en Harrie ook in de prakrijk 

oefenen. Daarom zijn ze een cursus gestart voor le-

den van PCO. Er wordt door 12 leden aan deelge-

nomen. 

De eerste bijeenkomst was een verrassend plezierige 

ervaring, waarbij bleek, dat zo’n cursus ook voor 

mensen die al wat langer boulen geen slechte zaak 

is. 

Na een vriendelijk 

welkomstwoord 

werd de groep 

meteen aan het 

werk gezet. Het be-

gint echt bij het be-

gin: Hoe stap ik in 

de cirkel? Ik zie u al 

denken: Hè…? De gedachte erachter is dat je een 

vast patroon van handelen ontwikkelt voor je gaat 

werpen wat bijdraagt aan rust en evenwicht. En….. 

het helpt! 

De volgende stap is recht werpen in de richting die 

je wilt. Daartoe wordt het speelveld versmald tot 50 

cm (later zelfs tot slechts 30 cm). Daarna werpen 

eerst zonder al te veel op de portee te letten, later 

met een wat verdere en hogere portee en met 

doelbegrenzing. De beide trainers zorgen dat je be-

zig blijft en dat dat gebeurt in een ontspannen sfeer.  

 

 

Na de pauze wordt ook nog in wedstrijdvorm geoe-

fend. De twee uur zijn om voor je het weet.  

Mocht u ook nog eens aan zo’n cursus willen deel-

nemen, er komen er zeker meer, dan zult u merken 

hoeveel ook u nog kunt leren over dit schijnbaar 

eenvoudige spel. Ik wens het u van harte toe. 

 

Misschien heeft u er al iets over gelezen. Het stond 

immers al in het laatste nummer van Petanque. Het 

onderscheid tussen wedstrijdlicentie en clublicentie 

verdwijnt. Vanaf volgend jaar (2020) bestaat er nog 

slechts één licentie die recht geeft op toegang tot 

alle activiteiten die door of onder verantwoordelijk-

heid van de NJBB worden georganiseerd. 

Het heeft heel lang geduurd voordat het besluit tot 

deze wijziging genomen werd. Dat komt natuurlijk 

omdat er financiële consequenties aan verbonden 

zijn. Het contributiedeel voor de NGF bestaat nu uit 

twee delen: een bedrag per lid (resp. € 12,95 voor 

C-licenties en € 33,45 voor W-licenties) en een vast 

bedrag voor de club (Op dit moment € 231, ofwel 

± € 1,70 per lid per jaar).  

De NJBB-bijdrage voor 2020 is vastgesteld op € 22,50 

voor iedereen. Het bedrag van € 231 vervalt. Door 

deze wijziging gaan de clublicentiehouders dus iets 

meer betalen en de wedstrijdlicentiehouders wat 

minder. De vaste clubbijdrage vervalt. Daar staat te-

genover dat de NJBB om de inkomsten gelijk te 
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houden de prijs voor deelname aan toernooien 

gaat verhogen. De leden die wedstrijden gaan spe-

len moeten daar dus weer meer voor betalen. Aan-

genomen, dat de club de € 1,70 per lid (€ 231 totaal) 

in mindering brengt zou dat voor de clublicentiehou-

ders een stijging betekenen van (22,50 - 12,95 - 1,70 

=) € 7,85 per jaar of ± € 0,65 per maand meer. 

Niettemin is elke verandering moeilijk. Ook deze. 

Je kunt je heel goed voorstellen, dat die vraag op-

komt, zeker als je ook nog eens met een verhoogde 

bijdrage te maken krijgt. En het gebeurt dus ook, ze-

ker als je nooit aan een competitie of toernooi deel-

neemt. Het lidmaatschap van de NJBB levert het in-

dividuele lid persoonlijk meestal niets op en je moet 

ervoor betalen. Het is weliswaar niet veel, maar 

toch…. Wedstrijdspelers lijken er wel van te profite-

ren, maar om aan wedstrijden deel te nemen moet 

je die ook nog eens betalen en ook dat wordt nu 

extra meer. 

Zou je de vraag ook kunnen om-

keren? Op dit moment is de NJBB-

bijdrage in de contributie onge-

veer € 1,06 per maand. Straks 

(vanaf 2020) zal dat ongeveer €1,65 per maand zijn. 

Net iets meer dan de prijs voor een glas bier in ons 

clubhuis. Wat mag je daar eigenlijk persoonlijk voor 

terug verwachten? Niet veel toch….? Het moet dus 

wel om een collectief belang gaan. 

Als je iets niet weet kan het goed zijn om eens bij de 

buren te gluren die hetzelfde overkomt. Loop eens 

bij een tennisvereniging binnen of bij een voetbal-

club en vraag “Wat hebben jullie eigenlijk aan de 

Bond”. Er is immers ook een tennisbond en een voet-

balbond. Redelijke kans dat ze je dan glazig 

aankijken en de schouders ophalen. Iedereen is zon-

der meer lid van de Bond. Dat hoort erbij. 

Maar wat betekent die Bond dan?  

De wijze waarop je het uiteindelijke antwoord op die 

vraag kunt waarderen hangt allicht af van je betrok-

kenheid bij de vereniging en haar toekomst.  

De gemiddelde leeftijd in de vereniging beloopt nu 

75,89 jaar en komt als we niets doen zeer binnenkort 

boven de 76 jaar te liggen. We beginnen hier en 

daar al in de problemen te komen met vrijwilligers en 

dat wordt snel meer. Tenzij we aan een sterfhuiscon-

structie gaan denken, hebben 

we dus dringend behoefte aan 

uitbreiding en verjonging. Dat zal 

niet heel gemakkelijk zijn, maar 

het gaat zeker niet als je niets te 

bieden hebt. 

Het aardige van petanque is, dat 

je het op totaal verschillend ni-

veau kunt spelen. Je kunt op een 

heel plezierige manier rustig een 

balletje rollen zonder je al te veel aan te trekken van 

regels, techniek of tactiek. Je kunt petanque ook als 

een serieuze sport beoefenen in wedstrijdverband. 

Ik heb deze week nog eens het genoegen ge-

smaakt bij een andere vereniging met jongere top-

spelers (30+)  te mogen werken. Niet meespelen 

hoor, want daarvoor schieten mijn capaciteiten in 

verregaande mate te kort. Je krijgt wel een volstrekt 

ander uitdagend en fraai spel te zien waarvan je 

echt onder de indruk komt. 

In het afgelopen jaar zijn we samen met NOC* NSF 

(waar ook de NJBB bij aangesloten is) en de Rabo-

bank een traject gestart om liefst jongere leden te 

werven. Dat is geen traject van korte termijn. Het 

moet groeien. 

Nu is een jongerenteam op kortere termijn voor ons 

wel wat hoog gegrepen, maar zelfs als je op 50’ers 

mikt – dat lijkt voor ons voorlopig de best benader-

bare doelgroep –  en als je petanque voor hen aan-

trekkelijk wilt maken, biedt uitdagende 
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wedstrijdsport de meeste kans. De NJBB faciliteert 

verenigingen daarin.  

In deze nieuwsbrief heeft u verder kunnen lezen, dat 

twee van onze leden gestart zijn met de cursus basis 

petanque trainer (BIP). Niemand is te oud om te le-

ren, dus we kunnen zelf wat van hen leren als we dat 

willen, maar het uiteindelijke doel is het opvangen 

en inwerken van nieuwe leden met sportieve be-

doelingen: Een warm welkom en een goede bege-

leiding zijn een voorwaarde om te kunnen slagen. 

Belangrijk is ook de opleiding van bestuurders, wed-

strijdleiders, scheidsrechters, en trainers.  

Belangrijk in dit verband is ook de organisatie van 

nationale competities, waarin je door kunt groeien. 

Bovendien: NJBB-toernooien leveren de verenigin-

gen ook geld op, m.n. door extra barinkomsten. 

De NJBB zorgt voorts voor de regelgeving in de sport 

(en vaak met anderen voor aanvullende regels). 

Denk bijvoorbeeld ook aan de campagne voor res-

pect. 

De NJBB behartigt de belangen van de boulesport 

bij de overheid en de landelijke instellingen zoals 

NOC/NSF. Dat levert een oriëntatiepunt voor ge-

meenten op en opent soms wegen naar subsidie. Zo 

is al jarenlang de ecotaks voor verenigingen gesub-

sidieerd. 

De NJBB ondersteunt verder de verenigingen met 

collectieve verzekeringen (o.a. bestuurlijke aanspra-

kelijkheid en risicoaansprakelijkheid tijdens het spe-

len). NB. Terzijde: De NJBB is relatief goedkoop om-

dat zij ook voor 80% op de inzet van vrijwilligers teert. 

Hoe moeten we nu onze beginvraag beantwoor-

den? Voor ons ouderen zal het wellicht niet veel 

meer betekenen, maar uit bekommernis om het 

voortbestaan van onze mooie vereniging vind ik het 

lidmaatschap van de NJBB zeker de moeite waard. 

Niet vanwege de NJBB, maar voor onszelf.  

Hoor ik “Dat is mooi, maar het haalt toch niets uit?”. 

Helder is, er is absoluut geen garantie. Vast staat ook 

dat als we niets doen of zelfs nog verder stappen te-

rugzetten, bijvoorbeeld door uit de Bond te treden, 

het zeker niet gaat. Wat we ook wel weten dat er 

verschillende clubs dichterbij en verder weg zijn die 

recentelijk sterk gegroeid zijn na gerichte acties. Dat 

is bemoedigend. Waarom bij ons dan niet? Als we 

het samen echt willen? 

De personen die op de dinsdag- en woensdagmid-

dag de wedstrijden begeleiden en de computer be-

dienen hebben zowel de verantwoordelijkheid als 

en de bevoegdheid van wedstrijdleider. Dat was, al 

was het niet bij iedereen bekend, altijd al zo. Dat wil 

zeggen, dat zij bijvoorbeeld de bevoegdheid heb-

ben om te beslissen over binnen of buiten spelen, en 

over het vlot verlopen van de wedstrijd. Zij bemidde-

len ook bij conflicten en meningsverschillen en heb-

ben de bevoegdheid eventueel maatregelen te ne-

men. En natuurlijk houden zij ook de stand bij. 

Zijn of haar beslissingen zijn bin-

dend. Nu zijn er natuurlijk overal 

mensen die ervan uitgaan dat 

hun gelijk/ mening doorslagge-

vend moet zijn voor iedereen. 

Zo werkt het natuurlijk niet. Je 

mag best met de wedstrijdbe-

geleider van mening verschillen 

maar je moet wel zijn of haar beslissing accepteren. 

Achteraf kun je eventueel een klacht indienen bij de 

commissie bouwen aan vertrouwen, de evenemen-

tencommissie, of bij het bestuur. 

De wedstrijdbegeleider let op onsportief gedrag van 

spelers en toeschouwers en grijpt zo nodig in. Hij of 

zij kan natuurlijk niet alles overzien. Zo nodig kunnen 

speler hem of haar te hulp roepen. 
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Indien zich calamiteiten voordoen neemt de wed-

strijdbegeleider zo nodig de leiding en treft de no-

dige maatregelen zoals oproepen ambulance, arts, 

of andere assistentie. Hij of zij kan deze ook delege-

ren. 

De wedstrijdbegeleider kan worden gevraagd te 

“meten”. Niet iedereen kan dat. Indien hij of zij dat 

lastig vindt bv door lichamelijke beperkingen kan 

medewerking gevraagd worden van een van de 

aanwezige spelers met ervaring.  

Heel belangrijk: Prijzen worden in 

principe alleen uitgereikt aan dege-

nen die lijfelijk bij de prijsuitreiking 

aanwezig zijn.  

Er kan een goede reden zijn 

waarom iemand vóór de prijsuitrei-

king weg moet. In dat geval kan 

een eventuele prijs worden vastge-

houden en bewaard, mits de afwe-

zigheid vóór het begin van de wed-

strijd bij de wedstrijdbegeleider gemeld wordt. Dat 

geldt zowel voor de prijs over de  wedstrijden als 

voor de betaling van de gewonnen partijen. Er vindt 

bij eerder vertrek nooit een tussentijdse prijsuitreiking 

of betaling plaats. Als het echt nodig is wordt alleen 

een prijs na de prijsuitreiking bewaard. Dat geld niet 

voor de betaling naar gewonnen partijen. Indien 

een prijswinnaar zonder vooraf aangemelde gel-

dige reden afwezig is schuiven de prijzen door naar 

de eerstvolgende  in de ranglijst enz. Indien dat niet 

mogelijk is vervalt de prijs aan de club. Achteraf kunt 

je geen aanspraak maken op het geld van de ge-

wonnen wedstrijden. Dat vervalt aan de club. 

Ook de prijzen zijn wat aangepast. Nieuw is, dat na 

de ledenmix op woensdag resp. de regiomix op 

dinsdag een prijs (fles wijn) wordt uitgereikt aan de-

gene die op de 3de plaat van onderen staat. Voor 

de 3de plaats is gekozen omdat daar niet op ge-

speeld kan worden. 

Je mag van de wedstrijdbegeleider ook bij menings-

verschillen een correcte benadering verwachten, 

maar dat geldt 

natuurlijk ook 

omgekeerd. Het 

is absoluut uit 

den boze de 

wedstrijdbegeleider onheus te bejegenen, laat 

staan agressief te benaderen of zelfs te bedreigen. 

Overtredingen worden bij het bestuur gemeld. Wij 

denken niet dat het nodig is, maar als het nodig is 

zullen sancties volgen. 

Mijn naam: John Fidom ge-

boren in Heemstede waar ik 

driekwart van mijn actieve 

leven heb doorgebracht. 

Na de lagere school moest 

ik, als zoon van een apothe-

ker natuurlijk ook apotheker 

worden en werd naar de 

H.B.S. gestuurd. Maar toen 

die af was moest ik om een 

goede pillendraaier te worden nog minimaal 5 jaar 

studeren en daar had ik helemaal geen zin in dus 

moest ik noodgedwongen een andere oplossing 

zoeken. 

Omdat ik liever met mijn handen bezig was dan 

weer in de boeken te duiken heb ik gezocht naar 

een combinatie en die werd gevonden in een kok-/ 

banketbakker opleiding. 3.5 dagen werken en 2 da-

gen naar school. Maar nadat ik het eerste van de 3 

diploma’s had gehaald sloeg het noodlot toe, ik 

kreeg allemaal uitslag op mijn armen en na onder-

zoek was de diagnose “meel eczeem” dat bete-

kende einde opleiding want als je dit krijgt mag je 

van de warenwet met deze aandoening niet in een 

keuken of bakkerij werken. 

En wat nu? Nu woonde ik in de bollenstreek en in die 

sector was werk zat en zo belande ik in de bloem-

bollenhandel. Maar omdat daar ook wel 
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theoretische kennis werd gevraagd toch maar weer 

naar de schoolbanken, nu naar een avondcursus 

tuinbouw, die ik met goed gevolg afsloot maar weer 

sloeg het noodlot toe……Ik kreeg tulpennagels, een 

soort kloven in je vingertoppen wat verschrikkelijk 

pijnlijk was. Nu kon ik wel blijven werken maar altijd 

met handschoenen aan dat was ook geen oplos-

sing. Dus maar weer wat anders gezocht en gevon-

den in de dahliateelt daar waren, hoopte ik, geen 

lichamelijke ongemakken.  

Na een paar jaar in loondienst gewekt te hebben 

heb ik de sprong gewaagd en ben zelf een dahlia 

kwekerij begonnen binnen de kortste keren had ik 

een kwekerij van ongeveer 7 hectare dahlia’s maar 

dat betekende wel 60 uur per week werken en het 

risico op misoogsten was altijd aanwezig, en omdat 

ik inmiddels een gezinnetje had een vrouw en twee 

dochters heb ik het geheel van de hand gedaan en 

op zoek naar wat nieuws. 

Dat vond ik bij de gemeente Heemstede die een 

medewerker voor hun wandelbos zochten, maar 

een bos bestaat uit bomen en struiken en daar wist 

ik niet zoveel van dus moest ik weer naar school voor 

een bosbouw en mechanisatie opleiding. In dat 

wandelbos was ook een kinderboerderij en toen de 

gemeente vroeg of ik daar eens naar kon kijken om 

er wat meer van te maken dan een schuilhokje met 

wat geitjes, heb ik daar in een paar jaar een bloei-

ende kinderboerderij van weten te maken die jaar-

lijks duizenden bezoekers trok, maar om dat te reali-

seren moest ik weer studeren en haalde mijn di-

ploma middelbare agrarische school, werd vee ver-

loskundige en 

haalde mijn imker- 

en een kaasmaak 

diploma. Maar 

ook nu sloeg het 

noodlot weer toe 

de gemeente 

moest bezuinigen 

en de kinderboer-

derij zou een stichting worden en het wandelbos 

kwam in handen van Staatsbosbeheer. Dus…. 

Via via hoorde ik dat in een naburig dorp een tank-

station stond dat wel wat nieuw elan kon gebruiken. 

Dus, dacht ik, als ik een kinderboerderij kan opknap-

pen waarom dan niet een tankstation en dus aan 

de gang, het was best wel hard werken vooral na 

die vele jaren “ambtenaar”, maar na drie jaar had 

ik de omzet verdrievoudigd en de winst verdubbeld 

maar het waren wel tropenjaren en, zoals het vaak 

gaat, het werd steeds groter en meer, totdat mijn 

dochter , die inmiddels was getrouwd met een Bra-

bander en een paar kinderen had vroeg, “waarom 

kom je niet naar Brabant?”. 

En zo heb ik mijn hele handeltje van de hand ge-

daan, net voor de crises, en een stulpje in Oisterwijk 

gekocht.  

Dat was in grote trekken mijn leven, van kok tot olie-

boer, nog wat vergeten? O ja ik ben ook nog bijna 

25 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer, heb 

amateurtoneel gespeeld en ben ruim 50 jaar echt-

genoot vader en opa. En achteraf heb ik toch veel 

meer en langer in de schoolbanken gezeten dan 

wanneer ik apotheker was geworden, maar ik heb 

nergens spijt van gehad. 

En nu is het even genieten, alles rustig aan veel din-

gen waar ik geen tijd voor had nu de tijd voor kan 

vinden, regelmatig cruisen, af en toe nog wat koken, 

tuinieren, wandelen met de hond, en genieten van 

de kleinkinderen, en natuurlijk van P.C.O. Maar dat 

is verhaal apart en dat boek heb ik nog niet uit. 

John Fidom 

De beheercommissie heeft nu alweer goed werk 

verricht in voorbereiding op het komende buiten-

seizoen. Zo is er 24 m3 houtsnippers in de tuin ver-

spreid die de groei van onkruid moeten beperken. 

Twee van de lichtmasten aan de zijkant van de hal 

bleken stuk te zijn. Omdat bekend is dat de andere 

lampen dan snel volgen zijn er 5 lampen vervan-

gen. Dat levert ook een verbeterde lichtopbrengst. 
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Tenslotte mogen we met genoegen vaststellen dat 

de zonnepanelen dit jaar hun geld al opgebracht 

hebben. Mede door de prachtige zomer hebben 

we veel energie kunnen opwekken. 

We kennen een speciale regeling voor leden die 

voor hun kinderen en vrienden een boule clinic wil-

len regelen. Daarvoor worden de prijzen gerekend 

zoals die voor leden gelden. Vanaf 1 januari kunnen 

ook kinderen van leden gebruik maken van deze 

mogelijkheid. 

Voor meer informatie en afspraken kunt u contact 

opnemen met Marja Fidom of met Gonnie van den 

Heuvel. 

 

 

 

 

 


