
   

 

Nieuwsbrief  mei -  juni 2019 

Woensdagavond 20 maart was gereserveerd voor de algemene 

ledenvergadering. Bij de meeste verenigingen wordt die als vol-

strekt overbodig ervaren en komen er hooguit een paar leden 

opdagen. Met ongeveer 65 aanwezigen maakt PCO daarop een 

gunstige uitzondering. Op deze avond legt het bestuur verant-

woording af over het gevoerde beleid en kunnen de leden met 

het bestuur in gesprek over de toekomst. Dat ging ons die avond 

tot op zekere hoogte goed af, maar het kan nog beter. 

Besturen vinden zo’n algemene ledenvergadering soms “eng “. 

Wat staat je te wachten? Leden komen dan met (misschien soms 

ook wel  te) hoge verwachtingen  of wat “opgeladen” vanwege 

problemen naar de bijeenkomst.  

Het besturen van een club is — ook met welwillende leden —

weerbarstiger dan je vanaf de kant zou zeggen, laat staan met 

onwillende. Als er dan nog wat onhandig manoeuvreren bijkomt 

ontstaat er wrijving. Helaas konden we, hoewel de stemming als 

geheel positief waarderend was, daar ook nu niet aan ontkomen. 

De pijn zat hem in de misschien wel verwachte maar onaangekon-

digde contributieverhoging en een voorstel om de consumptieprij-

zen te verhogen. Daarvoor noemde het bestuur twee redenen: 

1. De aanpassing van de NJBB contributie als gevolg van het ver-

vallen van het verschil tussen de wedstrijdlicenties en de club-

licenties. 

2. Een fors tekort op de jaarrekening. De oorzaak daarvan moet 

naar de mening van het bestuur gezocht worden in het ach-

terblijven van de inkomsten (dalende consumptie en het te-

ruglopen van toernooien) en het stijgen van de inkoopprijzen. 

Beiden zijn juist, maar het bestuur kon het effect van de gekozen  

maatregelen niet goed duiden. Dat de contributie moest worden 

aangepast was wel duidelijk. De NJBB contributie is ongeveer € 4 

op jaarbasis gestegen en rekening houdend met het tekort is een 

afrondende contributieverhoging zeker redelijk. Maar zo veel ? 

Op Koningsdag ontvingen we bericht van het overlijden van  

 

Jan van Loon 
 

Echtgenote van ons medelid Adje van Loon—Bol. 

Wij condoleren Adje namens alle leden  met dit ware verlies en 

wensen haar en hun kinderen veel sterkte met de verwerking in 

deze zware dagen. 

Het is maar hoe je het bekijkt: de eerste statuten van PCO zijn op 

25 april 1990 door de notaris verleden, maar in feite is de club 

natuurlijk eerder opgericht zo ongeveer in het najaar van 1989. 

Dat gaan we dit najaar vieren. 

Clubhuis en banen aan de Spoorlaan 

Niet iedereen zal de geschiedenis van de club goed kennen. Voor 

hen is er een uitstekend verhaal beschikbaar op onze website. Je 

vindt dat door op de volgende URL (websiteadres) te klikken: 

https://www.petanquecluboisterwijk.nl/over-pco/historie (Ctr + 

linker muisknop). 

Meer informatie in de komende maanden. 

https://www.petanquecluboisterwijk.nl/over-pco/historie
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NB. Voor de houders van een wedstrijdlicentie is er sprake van een daling van de 

contributie, maar tegelijkertijd ook van een flinke stijging van de kosten van deel-

name aan toernooien en competities. Dat heft elkaar weer op. 

Het voorstel van het bestuur was een verhoging van de contribu-

tie € 82,75 nu naar € 100. Daarin zit dus een ruime marge voor de 

dekking van het tekort. Maar, 

moet je ook niet andere maatrege-

len nemen?  

Voor een aantal leden was het wat 

te kort door de bocht, zeker toen 

daar nog eens een voorstel bij 

kwam van verhoging van de koffie-

prijs naar € 1,20. Daarvoor was het 

voorstel te weinig onderbouwd. 

Na een wat warrige stemming ging 

de vergadering akkoord met een 

verhoging van de contributie naar 

€ 95. De verhoging van de koffie-

prijs werd door het bestuur inge-

trokken en er werd een commissie ingesteld die naar de oorzaken 

van het tekort gaat 

zoeken en die met een 

voorstel komt voor de 

dekking ervan. 

NB. Als je nog eens rustig 

wilt doornemen wat de 

nieuwe contributiestructuur 

van de NJBB inhoudt, is 

misschien het volgende 

filmpje de moeite waard: https://youtu.be/TOsAQTXzqac.  

 

Het verslag van de commissies gaf een indrukwekkend beeld van 

wat alle vrijwilligers met elkaar  weten te bereiken.   

Er blijven natuurlijk altijd wensen en verlangens, maar toch straalt 

deze avond tevredenheid uit en klinkt erbij het bestuur, de com-

missies, en de leden  plezier door in  het werk en de resultaten.  

Dat is ook het gevoelen van veel aanwezigen dat nog eens tot uit-

drukking gebracht werd in een brief aan het bestuur van een van 

onze nieuwe leden die er met respect en bewondering naar ge-

luisterd heeft. 

De commissie onderhoud en beheer heeft heel wat in haar mars. 

Met ontzag en respect kijk je elke keer weer naar de prachtige en 

goed onderhouden tuin die onze banen omringt. Week in week 

uit wordt er zonder ophef aan gewerkt. Stille werkers die af en 

toe een pluim meer dan verdienen. 

De wethouder wilde bij het NK ook wel een handeling verrichten. 

Daarvoor werd een “centrale toss” bedacht. In plaats van zelf te 

tossen kozen de teams een kleur (wit of blauw). Als openingshan-

deling wierp de wethouder een grote wit-blauwe “toss-munt”, 

gemaakt door Geert Mathijssen en beschilderd door Cees Soete-

rings op.  Deze creatieve vondst beviel zo goed dat de NJBB de 

toss-munt heeft meegenomen voor andere gelegenheden. 

Ook zal het u niet ont-

gaan zijn, dat er in die 

tuin ook een wat vreemd 

uitziende galg opgericht 

is. De “doos” aan de on-

derkant van de bovenbalk 

verbergt een elektromo-

tor die het mogelijk 

maakt iets op te trekken.  

De mast is voor het eerst 

gebruikt bij het NK Tête à Tête om er de Nederlands vlag mee op 

te trekken als  hulde aan de nieuwe Nederlandse kampioenen. 

Met een knap staaltje knutselwerk heeft PCO iets laten zien dat 

nog niet eerder vertoond was. 

In het clubhuis was John Fidom het 

gedrang rond het afhangbord beu. 

Daar moest iets op gevonden worden. 

Dat was een kolfje naar de hand van 

Geert Mathijssen. Et voilà daar kwam 

het ingenieuze uitklapbare afhangbord 

met een speciaal bord voor de num-

mers en namen van spelers zodat je 

niet steeds om het hoekje moet kijken. 

 Mei—juni 

https://youtu.be/TOsAQTXzqac
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Het zal u misschien niet heel veel zeggen, maar PCO maakt deel uit 
van district zuidwest van de NJBB. Ons land is verdeeld in 8 distric-
ten, waarvan Zuidwest er een is. 

Helemaal gelukkig kunnen we er niet mee zijn. PCO ligt aan de 
uiterste oostgrens van het district en dat betekent dat er een gro-
te afstand is tot de westelijke clubs zoals Bergen op Zoom en nog 
verder Middelburg. PCO heeft meer relaties met oostelijker gele-
gen clubs in Midden Brabant en de Kempen. 

Elk district heeft een districtsteam. Dat bestaat uit een districtsco-
ördinator, een coördinator wedstrijdzaken, een sportpromotor, 
een verenigingsondersteuner, en een web redacteur. 

Samen met het bondsbureau wordt het landelijk jaarplan van de 
NJBB vertaald naar een districtsjaarplan dat de taken van het dis-
trictsteam invult. Binnen het districtsjaarplan is bovendien ruimte 
voor eigen invulling van taken en activiteiten op basis van de wen-
sen en behoeften van de verenigingen in het betreffende district. 
Door de uniformiteit in de districtsjaarplannen worden de activi-
teiten landelijk en regionaal verbonden. Dit komt ten goede aan 
de zichtbaarheid, herkenbaarheid en het imago van de petanque-
sport. 

Het districtsteam Zuidwest bestaat  uit de volgende personen: 

Districtscoördinator Henk Vermeulen Va Tout 

Coördinator wedstrijdzaken  Fred Oors Petangeske 

Sportpromotor Anneke Boksman Va Tout 

Verenigingsondersteuner Vacature 

Web Redacteur Ad Molenschot  PVT 

Het is weer lente en het buitenseizoen weer begonnen. En waar-

achtig de eerste dagen van april lieten zich van hun beste kant 

zien. Prachtig lenteweer. Maar zoals we weten: April doet wat hij 

wil. Het kan ook onaangenaam koud en nat zijn. Maar wat voor de 

een koud en nat is , is voor een ander best aardig. Hoe zijn dan 

eigenlijk de regels? 

 

 

De normale situatie is buiten spelen. De wedstrijdleider kan beslui-

ten de wedstrijden binnen te laten spelen als het weer minder 

fraai is. Daar is geen recht op. Als er niet wordt besloten om naar 

binnen te gaan, kun je als je het buiten echt onaangenaam vindt 

toch vragen om binnen te spelen. Normaal gesproken wordt dat 

toegestaan, als de andere 3, 4, of 5 spelers het daarmee eens zijn. 

Het kan natuurlijk zijn, dat de hal in verband met onderhoud of 

iets anders niet beschikbaar is. Dat is dan jammer, maar daar is 

helaas niets aan te doen. 

Wij zijn Frans Aartsen en Mieke van 
de Griendt en sinds november 2018 
lid van PCO. 

Frans 
Ik ( Frans) ben 60 jaar en geboren in 

Rotterdam . Op mijn 11e jaar ver-

huisd naar Breda. Na mijn lagere 

school en vervolgstudie ben ik bij BN 

De Stem begonnen als assemblage 

medewerker op de Zetterij en het snijden van tekstvlakken. Ook 

ging het bedrijf mee in de moderne tijd en op het laatst was ik Lijn-

operator Afd. Expeditie. 

In 2013 kreeg ik, samen met nog 18 anderen te horen, dat we ont-

slagen zouden worden. Iedereen met de Vapro Basisoperator di-

ploma , werd ontslagen. Ik heb toen gekozen voor “Van werk naar 

werk” welke cursus door Randstad gegeven werd. Dit betekende 

dat je één jaar doorbetaald werd. Helaas was ik toen nog werkloos 

en ben ik bij het UWV terecht gekomen. 

Inmiddels heb ik al diverse banen gehad bij Tata Steel in Ooster-

hout, Bosch Transmissie Technology, Q-Care en tot 23 februari 

2019 bij Sentech in Nieuwkuijk. Enerzijds is het leuk om eens ander 

werk te doen, maar is het toch steeds wennen in een ander be-

drijf. 

In september 1996 begon Dansschool Robben in Oisterwijk met 

“Dansen voor Alleenstaanden”. Hiervoor hadden ze in alle Bra-

bantse kranten reclame gemaakt en de belangstelling hiervoor was 

erg groot. Uit Eindhoven, Bakel, Zaltbommel, Breda, Vught, Den 

Bosch, Schijndel, Berkel-Enschot, Udenhout en ook Oisterwijk trok-

ken ze veel mensen aan. Ik had al een danspartner, maar Herman 

Robben charterde  ons ook, als er een nieuwe cursus begon en hij 

te weinig mannen had. Hier heb ik in 1997 Mieke leren kennen. 

Mieke 
Ik (Mieke) ben 69 jaar en geboren in Helvoirt. Na mijn lagere 

school, ging ik naar de Ignatius ULO in Den Bosch. Ik ben daarna 

gaan werken bij de Waterleidingmij. Oost Brabant (Nu Brabant 

Water) Hier heb ik ook ons PCO-lid Marinus van der Zanden leren 

kennen. 

In 1973 ben ik getrouwd. In februari 1974 ging ik halve dagen wer-

ken bij Gemeentewerken in Oisterwijk. In 1980 bij het AC de Bruy-

ninstituut (van het FNV), nu  De Leyehof aan de Heusdensebaan. In 

1981 is onze dochter Astrid geboren en in 1982 ging ik met mijn 

man naar Saoedi-Arabië en in 1984 zijn we teruggekomen. 

Tennis en badminton waren mijn sporten. Regelmatig hadden we 

in het weekend een toernooi. Erg gezellig, omdat veel leden van 

de club hieraan meededen en we steeds dezelfde mensen ont-

Mei—juni 
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DAC (Dag-Avond College) ging ik op vwo-niveau Nederlands en 

Frans studeren. In 1985 ben ik gaan werken bij ’t Hooge Veer- 

administratief en in 1992 ben ik begonnen op Vincentius Uden-

hout, afd. Boekhouden. Inmiddels geslaagd voor Basiscursus Boek-

houden, ging ik verder met de studie PBA- Statistiek en Boekhou-

den 

In 2005 gefuseerd met ASVZ, waarbij ik kort erna op de afdeling  

Cliëntenregistratie kwam te werken. Hiervoor moest ik in het be-
gin 3 dagen naar Sliedrecht, maar het werken met zoveel diverse 
collega’s gaf me zoveel energie, dat de reis ernaartoe, nooit een 
probleem gaf. Tot aan mijn pensioen heb ik er met plezier ge-
werkt. 

Direct na mijn pensioen was ik een half jaar vrijwilliger bij de VVV, 
was 2 jaar vrijwilliger bij de Oisterwijk on Ice, en ben nu vrijwilliger 
bij Catharinenberg en bij de Kerkhovense Molen. 

Begin 1996 ben ik gescheiden en eind 1997 leerde ik Frans ken-
nen.  De klik tussen ons was er meteen. Ik kon allang dansen, 
maar iedereen moest weer vooraan beginnen. Op de dansles 
moesten eerst de mannen een plek doorschuiven, zodat je met 
iedereen danste. De andere keer mochten de vrouwen een dans-
partner vragen. Inmiddels wist ik al dat Frans goed kon dansen, en 
jullie kunnen raden wie ik steeds vroeg? 

Heb jij dat ook gehad? Dat je boules ineens niet meer te stoppen 

waren?  Vooral degenen die altijd al op veel rol rekenen zullen 

(on)aangenaam verrast zijn. De banen zijn gewalst en daardoor op 

veel plaatsen zo glad als een spiegel. Zo blijft het niet. Zodra de 

bovenlaag weer wat los komt of losgemaakt wordt krijgen we de 

natuurlijke weerstand weer terug en gaan de boules normaal rol-

len. 

Onze banen, zijn op de achterste bak na vrijwel gelijk. Bij veel ver-

enigingen heeft men in de verschillende bakken ook verschillende 

ondergronden. Een keer met fijn grind, dan weer met grof grind. 

En dat in alle gradaties. De spelers vinden dat het spel daardoor 

afwisselender wordt en dus ook spannender. Misschien zul je als 

je met veel rol speelt niet van grof grind houden, maar als ieder-

een die wil kan leren erop te spelen. Vanaf nu worden er trou-

wens regelmatig cursussen gegeven waar je als lid gratis aan kunt 

deelnemen. 

Koningsdag  bracht ons tegen alle voorspellingen in heel redelijk 

weer. Bovendien was het koningsdagtoernooi met sterke deelne-

mers prima bezet. Natuurlijk werd er, rekenend op valse weerpro-

feten, op de buitenbanen gespeeld. Slechts één buitje verdreef ons 

voor hooguit 15 minuten van de banen. De erg droge banen kon-

den dat beetje water bovendien best gebruiken.   

De sfeer onder de deelnemers was 

op een enkel humeurig of luidruch-

tig geluid na dan ook uitstekend. Er 

viel hier en daar ook echt wel te 

genieten van hoogstaand spel en in 

ieder geval van spannende wed-

strijden. Helaas was er een team 

dat zich dapper verweerde, maar er 

niet in slaagde een wedstrijd te winnen. Voor hen had de evene-

mentencommissie in overleg met het bestuur als troost een fles 

wijn gereserveerd. 

Met grote overmacht ging de 

toernooizege naar het jongste 

team bestaande uit  Patrick Wel-

ten en Noëlle Viguurs. De voor-

zitter zelf reikte de prijzen uit. 

Het spreekt vanzelf dat de bar-

commissie de oranjebitter niet 

vergeten was.  

Mei—juni 



 5 

 

leg uw boules nooit op of in een kachel. 

Sommige Amerikaanse petanquespelers trotseren de winterkou 
en spelen zelfs in de sneeuw door. Wel leggen ze dan hun boules 
op een soort verwarmingsapparaat om ze op te warmen. De mo-
raal van dit verhaal is, dat boules en opwarmen niet bij elkaar 
passen. 

In 2009 ontploft een boule in een set nieuwe nog niet verkochte 

camping boules op een schap in het magazijn van een Zwitserse 

winkel spontaan. De reactie op het incident kwam snel. De Zwit-

serse winkelketen, die de betreffende boules verkocht, lanceerde 

onmiddellijk een agressieve terughaal campagne van al verkochte 

boules. Een paar dagen later waarschuwde  de Duitse Federale 

regering voor het gevaar van goedkope boules. De Duitse Petan-

que Federatie (DPF) deed de aanbeveling om alleen gecertificeer-

de boules te kopen in speciaal zaken in plaats van in supermark-

ten. 

Het Zwitserse Federale Labo-

ratorium voor de wetenschap 

van materiaal en techniek 

(EMPA) onderzocht de reste-

rende boules in de set. Het 

waren goedkope camping 

boules van de Nederlandse 

firma NEBUS BV. Zoals al dat 

soort boules hadden ze een dunne metalen wand met slecht ge-

laste naden en waren verder gevuld met een op zand lijkend 

mengsel (De Zwitserse onderzoekers noemden het “mortel”). EM-

PA stelde vast dat het zand vochtig was en vermengd met ijzervijl-

sel. Het vocht in het zand zorgde voor roestvorming in het ijzer 

vijlsel. Die chemische reactie produceerde waterstofgas en dat 

zorgde weer voor een hoge druk in de boule. De naden begaven 

het en de boule explodeerde. Er werd letterlijk de kop afgeblazen. 

Op zaterdag 4 september 2016 

ontplofte spontaan een boule in 

het Duitse stadje Nettetal in de 

buurt van Düsseldorf tijdens een 

buurt feestje midden in de tent 

die voor dat feest was opgetrokken. De explosie scheurde een gat 

in het dak van de tent en veroorzaakte een kleine krater in de 

grond. De explosieven opruimdienst van Düsseldorf verijderde de 

overige 7 boules in de set en liet ze veilig ontploffen. 

De eerste speler die ernstig werd verwond door een exploderende 

camping boule was een Thaise speler. Blijkbaar geloven sommige 

Thaise spelers dat boules die ondergedompeld zijn in water en 

dan verhit, de mogelijkheid om een boule spin mee te geven op 

een of andere manier verbeterd. Zich voorbereidend op een spel-

letje met vrienden na een lange werkdag verhitte een brandweer-

man met de naam Decho Fetchin zijn set boules ongeveer 2 uur 

op een “Ang Lo” brander totdat een van de boules ontplofte. Van 

de brander bleef niets over en in onderdelen werden 10 m in het 

rond geslingerd, terwijl Decho erover gebpgen stond. Een metaal 

fragment trof hem midden op het voorhoofd en doodde hem on-

middellijk. Op de foto lijkt het te gaan om een goedkope camping 

boule.  

De tweede dode als gevolg 

van een explosie viel op 19 

april 2018. Een familie 

kwam in Boulou, een klein 

dorp in de buurt van Per-

pignan bijeen voor een 

reünie. De BBQ grill stond al klaar in de tuin en een 31 jarige man, 

van wie de naam niet bekend is, zou de BBQ verzorgen. Hij was er 

zich niet van bewust dat er in de grill een petanque boule terecht 

was gekomen en vergeten. De hitte van het vuur bracht de boule 

tot ontploffing. Fragmenten van de exploderende boule troffen de 

man midden op het voorhoofd en hij 

was overleden voordat de dokter 

kwam. De foto hieronder laat zien 

dat het ook weer zo’n goedkope 

camping boule was. 

De les die we hieruit moeten leren: 

ben voorzichtig met camping boules. 

Het kan goed mis gaan. Zo dramatisch als hier beschreven is het 

gelukkig zelden, maar toch. Voor alle zekerheid: verwarm ze niet. 

je weet maar nooit. Deze kwetsbaarheid is één van de redenen, 

waarom camping-boules in wedstrijden niet zijn toegestaan. 

Mei—juni 
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Ze gaan veel te gemakkelijk 

stuk en kunnen zelfs schade veroorzaken als er op geschoten 

wordt. 

Dat het hier om camping boules gaat betekent overigens niet dat 

wedstrijd boules geen enkel risico vormen. Het is veel minder, 

maar niet uitgesloten, zeker niet bij extreem verhitten.  

Op 7 januari 2019 startte bovenstaande cursus, die uit 6 lessen 

bestond. De deelnemers waren: Wim, Maria, John, Marij, John, 

Marja, Wouter, Jan, Johan, Walter, Ad en onderge-

tekende. 

Iedere les kregen we tevoren een korte bespreking 

van hetgeen er ons geleerd ging worden en waar-

voor dat diende. Ook kregen we m.b.v. filmpjes 

nadere uitleg over waar te plaatsen en hoe we dit voor elkaar kon-

den krijgen. 

Joke van Helvoort en Harrie de 

Brouwer leidden deze cursus en 

soms was het voor hun ook lijden, 

als ze zagen, hoe we onze worpen 

plaatsen en wat we fout deden, 

zeker met een beginner als ik. 

Op de 7 grondbeginselen werden 

we steeds geattendeerd en warempel: het begon zijn vruchten af 

te werpen. 

Veel informatie is er gedeeld, vaak geoefend, veel gekeken wat er 

fout ging. En als er weer een boule niet op de juiste plaats terecht 

kwam, werd er geoefend tot zij tevreden waren. Tijd speelde voor 

hen geen rol. 

Gisteren was alweer de laatste les, waaraan we ook veel lol be-

leefd hebben aan de leuke oefeningen. 

Ik denk dat ik namens iedereen van deze cursus, mag spreken van 
geslaagde lessen. We gunnen hen dus, dat zij op 2 maart slagen 
met mooie cijfers voor hun bondsexamen. 

Mieke van de Griendt  

De temperatuur was maar net boven het vriespunt toen de in-

schrijving van het Nederlands Kampioenschap Tête à Tête begon 

en om 10 uur, net voor het begin van de wedstrijden, stopte de 

thermometer op 3°. Maar, niemand klaagde. Er kon gewoon op 

tijd begonnen worden door de 32 heren, de 14 dames en de 12 

jeugdleden.  

Er was een bijzondere 

opening bedacht. Wet-

houder Dankers die alle 

deelnemers namens de 

Gemeente Oisterwijk 

verwelkomde, ver-

richtte ook de toss met 

een grote blauwwitte 

toss-schijf. Alle deelne-

mersparen moesten voor het begin kiezen voor wit of blauw en 

door het opwerpen van de toss-schijf bepaalde de wethouder het 

lot. Een uniek begin dat nog nooit ergens werd toegepast. 

Veel respect voor alle deelnemers, vooral degenen die al heel 

vroeg op weg moesten voor een erg lange reis. Zo waren er spe-

lers uit het hoge noorden, zoals de dames uit Mildam (Friesland) 

en Castricum (Noord Holland). 

De heren speelden direct 

een afvalwedstrijd. Dat be-

tekende, dat na de eerste 

ronde de helft al weer naar 

huis kon. Gelukkig gebeur-

de dat niet. Een aantal van 

hen bleven. De dames en 

de Jeugd speelden 3 voor-

ronden volgens het Zwit-

sers systeem. Dat wil zeggen, dat de rangorde behalve door winst 

of verlies en door het puntensaldo nog door 3 andere factoren 

bepaald werd. Daarna werden ook bij de dames en de jeugd halve 

finales gespeeld volgens het afvalsysteem. 

Natuurlijk waren niet alle wedstrijden van even hoogstaand ni-

veau, maar er viel meer dan voldoende te genieten. Waren het 

voor de middag vooral de meegekomen supporters die de banen 

bevolkten, na de middag, toen het weer wat vriendelijker werd 

Noot van de redactie: Dit stukje kwam helaas net na het uitkomen van de vorige nieuwsbrief 

binnen. We vonden het toch de moeite waard om het in deze nieuwe nieuwsbrief mee te ne-

men.  
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zagen we ook veel leden en bezoe-

kers van omringende verenigingen. 

Voor de halve finales en finales was 

er dan ook volop publiek aanwezig. 

Tot onze verrassing was ook Om-

roep Brabant meer dan een uur 

aanwezig en werd er opde radio 

met interviews en commentaren 

live verslag gedaan van de sfeer en 

de wedstrijden. PCO heeft met dit 

toernooi ook een uitstekende in-

druk gemaakt op petanque spe-

lend Nederland.  

Dat werd mogelijk dank zij de gro-

te inzet en toewijding van vele 

vrijwilligers met name in de evene-

mentencommissie, de onder-

houdscommissie en de barcommis-

sie.  

Een bijzondere deelnemer bij de heren was Kees Koogje. Hij werd 

Nederlands Kampioen Tête à tête, maar dat was bepaalt niet zijn 

eerste titel. Hij stond maar liefst voor de 20ste keer op het hoogste 

podium. En hij won ook deze finale superieur. 

Bij de dames en de jeugd werden nog spannende finales gespeeld. 

Harrie en Joke hebben de tweede basiscursus petanque afgeslo-

ten en konden aan zes deelnemers het certificaat uitreiken. Behal-

ve de ervaring dat er nog best wat te leren valt voor wie dat wil, 

viel vooral het plezier op dat zij eraan hebben beleefd. 

De evenementencommissie organiseert voor de zomer van 2019 

opnieuw een doublettencompetitie, maar wel in een aangepaste 

vorm. De competitie wordt gehouden op de “vrije” vrijdagavon-

den. Dat wil zeggen vrijdagen niet net voor een toernooi op zater-

dag of bv. munten-boulen. De teams worden op sterkte ingedeeld 

in 2 poules, zodat er ook voor zwakkere teams mogelijkheden 

zijn. De competitie begint op 1 juli. 

Zodra de deelnemers en de speeldata bekend zijn stelt de e.c. een 

speelschema op, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehou-

den met afwezigheid. 

Als u zich nog wilt opgeven, kan dat in het clubhuis of telefonisch 

bij Kees van den Bersselaar. 

Mei—juni 


