
 

 

 

 

   

 

 

   
 

 

  

        

 

 

 

 

In Memoriam Johan van Belkom 

Zondag morgen 3 maart overleed ons 

medelid Johan van Belkom.  

Johan was een actieve opgewekte 

man die van het spel kon genieten en 

die zich ook in de nazit niet onbetuigd 

liet. Hij had graag mensen om zich 

heen met wie hij gezellig kon toeven. 

Nog dezelfde zondagmorgen heeft onze voorzitter het 

bericht van zijn overlijden overgebracht en hem in het 

clubhuis herdacht. 

Wij condoleren zijn kinderen en zijn vriendin Ria met dit 

zware verlies. 

 

In Memoriam Gerard Koek 

Dinsdag 5 maart overleed ons medelid 

Gerard Koek. 

Gerard was 5 jaar lid van onze vereni-

ging. Hij was wel een enthousiaste 

woensdagmiddagbezoeker. Woensdag 

6 maart herdacht Chris Backx hem na-

mens de vereniging. 

Wij condoleren zijn kinderen en kleinkinderen met dit 

zware verlies. 

 

We verwelkomen Sjan van Velthuizen en Don Lautersla-

ger als lid.   

Sjan, een echte Oisterwijkse, is per 1 februari toegetre-

den. 

Don is een oude bekende die al bij verschillende vereni-

gingen lid is geweest. 

 

 

 

 

 

PCO heeft een nieuwe scheidsrechter.  

Toen Ton van Esch enkele maanden gele-

den aan de scheidsrechtercursus begon 

wist hij niet zo precies wat hem te wachten 

stond. Zo’n opleiding, bleek al gauw, 

vraagt aardig wat studie, oefening, en 3 

stages bij verschillende toernooien.  

Op zaterdag 9 februari heeft Ton van Esch met succes in 

Bergen op Zoom de proeve van bekwaamheid (PVB) af-

gelegd als regionaal scheidsrechter.  

Ton, bedankt voor al dat werk, gefeliciteerd met het re-

sultaat, en veel succes. 

In het dagelijks leven  is steeds basisin-

structeur petanque zeggen veel te las-

tig. We korten het gewoon af tot “BIP”. 

Zaterdag 2 maart was voor Harrie de 

Brouwer en Joke van Helvoort een 

spannende dag. Zij moeten aantonen 

uit het juiste BIP-hout gesneden te zijn. 

Ik kan u verzekeren: De BIP-cursus is een 

veeleisende cursus waarvoor stevig ge-

werkt, geoefend, en gestudeerd moet worden. Voor bei-

den betekende dat heel veel uren extra werk.  

Op die zaterdag wordt een proeve van bekwaamheid 

afgelegd en moet dus alles kloppen. Er is door beiden 

een dikke map opdrachten 

volgeschreven en ingevuld. 

Er is van allerlei materiaal 

voor de lessen verzameld of 

zelf vervaardigd. Voor het 

examen – de Proeve van 

Bekwaamheid (ofwel PVB) – 

moet ook nog een proefles 

worden voorbereid en gegeven aan een selecte groep 

deelnemers onder het toeziende oog van de beoorde-

laars. Doe dat maar eens rustig als het echt spannend is.  

Beiden zijn toch glansrijk geslaagd. Van harte proficiat. 
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BIP-boekje 

In het kader van de cursus is een 

boekje geschreven met relevante 

clubinformatie, de basistech-

nieken en -vaardigheden, en de 

belangrijkste spelregels van pe-

tanque. Dat boekje zal in de toe-

komst gebruikt worden om deel-

nemers aan een BIP-cursus mee te 

geven als geheugensteuntje.  

De bedoeling is onder meer, dat 

nieuwe leden op een goede wijze 

worden begeleid en geïnstrueerd, en dat door speciale 

clinics wellicht nieuwe leden kunnen worden aangetrok-

ken. En, er valt ook voor veel oudere leden echt nog wel 

wat te leren. 

Voor Harrie en Joke zit zelfs de eerste cursus binnen de 

vereniging er al op. 12 enthousiaste deelnemers volgden 

6 maal trouw de trainingsbijeenkomsten.  

Woensdag 20 maart 2019 om 19.00 uur in het clubhuis. 

U bent er toch ook? 

Op zondag 14 april a.s. wordt bij PCO het Nederlands 

Kampioenschap Tête à Tête gespeeld. Er zijn 32 manne-

lijke en 16 vrouwelijke deelnemers die worden 

uitgenodigd op basis van de resultaten in de districts-

kampioenschappen die in februari en maart worden ge-

speeld. Bovendien speelt een onbekend aantal jeugd. 

Op 14 april is er natuurlijk geen clubmorgen, maar mis-

schien is dat juist een goede reden om eens te komen 

kijken naar een reeks van interessante wedstrijden. De 

voorronden worden op tijd gespeeld. 

Een geval van verkeerde interpretatie 

In artikel 8 van het Reglement voor de Petanquesport 

(het “RPS”) staat dat je bij gebruik van een kunststof cirkel 

deze moet markeren voordat de eerste boule wordt ge-

worpen. In de laatste alinea van hetzelfde artikel staat 

nog een kleine verrassing: “Als een speler de werpcirkel 

opraapt terwijl er nog boules te spelen zijn, moet deze 

worden terug gelegd, maar alleen de tegenstanders 

mogen hun boules nog werpen.” Een duidelijk regel niet-

waar?  

Wat gebeurt er in een heuse wedstrijd? Een speler werpt 

zijn eerste boule en loopt naar het but om te kijken wie 

op punt ligt. Hij doet het wat gehaast, let even wat min-

der op, en verplaatst per ongeluk de cirkel met de voet. 

Geen probleem: De cirkel was gemarkeerd en hij legde 

hem netjes terug. Hij ziet dat hij niet op punt ligt en wil zijn 

tweede boule gooien. Ho, Ho, Ho, zegt de tegenstander 

jij hebt de cirkel opgeraapt en jij en je teamgenoten mo-

gen nu geen boules meer gooien, kijk maar, regel 6 laat-

ste alinea. En het staat er echt zoals we gezien hebben. 

Dat kan toch niet waar zijn?  

Nee natuurlijk is dat onzin. 

Waarvoor zou je anders de 

cirkel moeten markeren, als 

je die niet zou mogen terug-

leggen? Zo is deze regel niet 

bedoeld. Natuurlijk mag/ 

moet je zelfs de cirkel terug-

leggen als die verplaatst wordt. Daarvoor word je niet 

gestraft. Het gaat in deze regel om de speler die wat slor-

dig en ondoordacht de cirkel opraapt in de veronder-

stelling dat alle boules gespeeld zijn en de mène beëin-

digd is. Dan geldt de straf wel.  

Boule of butje in stukken, wat dan? 

Iets heel anders is het stuk gaan van een butje of een 

boule. Het gebeurt niet vaak, maar  het kan. Het butje 

wordt door een geschoten of hard geworpen boule ge-

raakt en breekt in tweeën. Wat nu?  

Het nieuwe BIP-boekje 
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Natuurlijk moet het butje vervangen worden maar op 

welke plaats? Er zijn immers twee of meer stukken. In dat 

geval wordt de plaats waar het grootste stuk ligt geacht 

de plaats te zijn waar het but ligt. 

Hetzelfde geldt voor een boule die stuk gaat. Nogmaals 

het zal niet vaak gebeuren, maar het kan wel. Ook dan 

moet de kapotte boule vervangen worden en ook dan 

op de plaats waar het grootste stuk ligt. 

Gelden de regels ook voor een onderling partijtje? 

Als je zo maar op een woensdagmid-

dag een onderling partijtje speelt heb je 

een grote mate van vrijheid om zelf de 

regels te bepalen. Wie zegt daar immers 

wat van? Maar is het ook verstandig? 

Regels worden gemaakt om deelne-

mers een gelijk speelveld te bieden. Bij 

elk spel horen nu eenmaal regels. Ster-

ker nog, zonder regels is spelen helemaal niet leuk. Denkt 

u maar eens aan een kaartspel zonder regels. Dan wint 

natuurlijk de dwingeland of de grootste schreeuwer. Na-

tuurlijk zijn er ook bij petanque regels nodig.  

Is het dan ook niet veel aardiger om je ook echt aan de 

regels te houden die ervoor geschreven zijn? Dat maakt 

het spelen met wisselende spelers (mêlee of mix) gemak-

kelijker.  

Het Reglement voor de petanquesport is best lastig. 

Maar, je hoeft ook niet alle regels te kennen. Er zijn een 

aantal basisregels die je altijd wel zou kunnen gebruiken. 

Een overzicht daarvan verschijnt binnenkort en is in het 

clubhuis aanwezig. 

Ga niet met zijn allen in de baan staan!!!!!!! 

Tenslotte zou ik nog een keer aandacht willen vragen 

voor het meten. Ga a.u.b. niet met alle spelers om het 

but heen staan als er gemeten moet worden. Dat is ui-

terst hinderlijk voor de speler die moet meten en vaak 

ook voor de partij die ernaast gespeeld wordt. Het dient 

ook helemaal nergens voor. Het beste is gewoon af te 

wachten. Als de tegenstander zegt dat hij of zij ligt of juist 

niet is er nog alle mogelijkheid te gaan kijken en eventu-

eel zelf na te meten.  

Als je toch graag wilt dat iemand bij een meting meekijkt, 

wijs dan vooraf één teamge-

noot aan die meekijkt. De an-

dere of anderen wachten 

dan op afstand rustig af. 

Er is geen regel voor maar we 

kennen ook nog zoiets als 

etiquette, hoffelijkheid en respect voor elkaar. Je tegen-

stander zal in 99% van de gevallen eerlijk en meestal ook 

goed meten. Bovendien mag je zelf altijd nog nameten. 

NB. Wat overigens wel een regel is: Als een scheidsrech-

ter meet moet je ten minste 2 m afstand houden, maar 

de scheidsrechter kan je opdragen verder weg te gaan 

staan (bv bij de cirkel). 

NB. Een speler uit en andere partij die je vraagt om het even na 

te meten treedt op dat moment op als scheidsrechter!!! 

Dus, samengevat: Bij meten door een speler 

staat er maximaal 1 waarnemer van de tegen-

partij bij. Alle andere spelers houden afstand. 

Bij meting door een scheidsrechter houdt ieder-

een gepaste afstand (minstens 2 m). 

 

Ton van Dal, sinds septem-

ber 2015 lid van PCO. Ge-

trouwd met Toos in 1973 en 

in Oisterwijk gaan wonen, 

samen hebben we twee 

kinderen, Wendy en Frank 

en hebben we twee klein-

kinderen Sophie en Niels. 

Geboren in 1951 in Hilva-

renbeek, doorliep ik er de 

lagere school en haalde 

op de St. Jozef mavo het 

diploma Mulo-A. Vervol-

gens ging ik naar de 

MEAO in Tilburg waar ik in 1969 mijn diploma haalde. 

Na de MEAO ging ik werken bij Accountantskantoor L.A. 

Bol in Oisterwijk. Hier heb ik met veel plezier gewerkt en 

de basis gelegd voor mijn administratieve kennis. In de 

tijd dat ik assistent accountant was heb ik bij de Konin-

klijke Marechaussee mijn dienstplicht vervuld. In 1973 ben 

ik overgestapt naar de Rabobank Oisterwijk waar ik de 

rest van mijn werkzame leven (van administratief mede-

werker tot hoofd BTZ en later Financial controller) heb 

doorgebracht en waar ik ben gestopt op 1 januari 2009. 
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In de avonduren heb ik, tijdens mijn werk, nog veel stu-

dies gevolgd zoals: SPD, NIBE, Informatica, opleiding BTZ 

en planning & control.  

Na mijn pensionering ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. 

Sinds 2009 ben ik medewerker bij Charitas Oisterwijk. 

Sinds 2016 ben ik penningmeester van de volkstuinvereni-

ging en sinds april 2017 penningmeester a.i. van PCO. 

Sportief: Tot mijn diensttijd heb ik in Hilvarenbeek getafel-

tennist. Nadat we getrouwd zijn ben ik lid geworden van 

Taxandria en heb ik een aantal jaren gevoetbald. Na 

mijn voetbalcarrière ± 1981 ben ik gaan badmintonnen 

en dat heb ik gedaan totdat dat fysiek (± 2010) niet meer 

mogelijk was. In 2015 ben ik lid geworden van PCO n.a.v. 

een open dag. 

Hobby’s: Sinds 1980 heb ik een volkstuin en dat is heel erg 

ontspannend en goed voor de sociale contacten. Ge-

nieten van de kleinkinderen en natuurlijk ook van het 

boulen bij PCO. Verder ga ik graag een eind fietsen (als 

het mooi weer is) en spaar ik postzegels. 

Zondag 14 maart wordt de finaleronde NK tête à tête 

gespeeld op onze baan.  

Je kunt voor het NK tête à tête behalve voor de jeugd 

niet inschrijven. Plaatsing gebeurt door deelname aan 

de distriktskampioenschappen. De beste deelnemers 

aan de distriktskampioenschappen van elke district wor-

den direct geplaatst. Daarna worden uit elke ranglijst 

spelers geplaatst tot in totaal 32 deelnemers bij de man-

nen en 16 bij de vrouwen volgens een vastgestelde ver-

deling over de districten.  

Bij de vrouwen en de jeugd wordt een voorronde ge-

speeld in twee pools gespeeld. Voorronden worden op 

tijd gespeeld en de resultaten worden berekend volgens 

het Zwitserse systeem. De beste 4 speelsters en spelers 

gaan door naar de halve finale.  

Bij de mannen wordt een afvalwedstrijd gespeeld tot 

aan NK-finale. Dat wil zeggen: een deelnemer die zijn 

partij verliest is uitgeschakeld voor de volgende ronde. 

Er wordt niet gespeeld voor de 3de en 4de plaats. De ver-

liezende deelnemers aan de halve finales worden bei-

den geacht op de 3de plaats te zijn geëindigd. 

Dit is een geweldige mogelijkheid om eens te zien hoe 

petanque op hoog niveau gespeeld wordt. Het is er bo-

vendien gezellig. Noteer daarom deze datum en kom 

eens kijken. 

 

 De leden (lidverenigingen) spelen een rol van betekenis 

in het vaststellen van de agenda van de NJBB. Elk jaar 

wordt de zg. besluitvormingscyclus doorlopen:  

1. Ledenraadpleging: Alle verenigingen krijgen de ge-

legenheid aan te geven wat zij belangrijk vinden 

voor zichzelf alleen en voor de NJBB als geheel. Daar 

kun je als lidvereniging je stem laten horen. De leden-

raadpleging wordt echt serieus genomen; 

2. Het Bondsbestuur verzamelt alle gegevens, stelt er 

een overzicht van op, en maakt op basis daarvan 

beleidsvoorstellen voor het komende jaar; 

3. Strategisch beraad Bondsbestuur, districtsvertegen-

woordigers, en bondsraadsleden kijken naar de voor-

stellen van de lidverenigingen. 

4. Het Bondsbestuur legt tenslotte een eindvoorstel voor 

aan de Bondsraad die er uiteindelijk over beslist.  

 

De uitnodiging voor de eerstvolgende ledenraadpleging 

in district 5 (ons district) is binnen: In maart en april 2019 

worden voor de derde keer de ledenraadplegingen 
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georganiseerd.  
 

De ledenraadplegingen zijn een belangrijk onderdeel 

van de besluitvormingscyclus binnen de NJBB. Dit is na-

melijk hét moment om 

met het bondsbestuur in 

gesprek te gaan en 

ideeën te delen over on-

derwerpen die voor ver-

enigingen van belang 

zijn. 

De input uit de ledenraadplegingen leidt tot mogelijke 

beleidsaanpassingen en nieuwe projecten in het jaar-

plan 2020 die aan de vergadering van de bondsraad op 

23 november 2019 worden voorgelegd. 

Voor wie? 

Voorzitter en bestuurslid van aangesloten verenigingen 

(max. 2 personen). Overige genodigden: leden dis-

trictsteam en bondsraadsleden. Overige aanwezigen: 

afgevaardigden bondsbestuur en bondsbureau. 

De genodigden ontvangen in de week van 21 januari 

een digitale uitnodiging. 

 

POZO is een zomercompetitie programma voor Midden 

Brabantse clubs aangesloten bij de NJBB. POZO is een 

afkorting van “Petanque Ontmoetingen ZOmer”. Dit jaar 

staan maar liefst 4 teams van PCO ingeschreven voor de 

POZO 2019. Elk team bestaat uit 9 spelers en er wordt ge-

speeld in tripletten. Dat zijn dus alleen al van PCO 36 

deelnemers. Dat is al een tijd niet meer zo veel geweest. 

 

 

De wedstrijden worden gespeeld op de maandag-

avond. Elke speelavond zijn alle deelnemende clubs 

tegelijk te gast bij één van de deelnemende verenigin-

gen. Dus ook een keer bij PCO. Bij zo’n ontmoeting zijn er 

meer dan 100 spelers tegelijk bezig. Er wordt stevig ge-

streden om de eer, maar er is ook ruimte voor ontmoe-

ting en sfeer. 

Onze teams zullen waarschijnlijk niet meedoen in de strijd 

om de hoogste plaatsen. Maar toch, wensen we alle 

deelnemers veel succes en vooral plezier. 

Jules Lenoir is een Fransman uit de Pro-

vence die naar de VS is geëmigreerd. 

Hij is daar een van de trekkers van de 

petanquesport met duidelijk eigen 

ideeën, waarover hij vaak schrijft. Dit 

artikel is van zijn hand: 

Veronderstel, je bent al een 

paar jaar aan het spelen en je 

wilt je spel verbeteren. Wellicht 

is dit dan een goede tip: Be-

steed eens aandacht aan je 

linkerarm!  (Als je links werpt na-

tuurlijk je rechterarm).  

Op de eerste drie  foto’s. kun je zien 

waar de linkerarm is bij goede spe-

lers. Zoals je kunt zien staan of zitten 

de spelers vrijwel volledig rechtop. 

Zij houden hun romp recht overeind 

en hun linkse arm losjes gestrekt 

naar achteren. Als ze werpen hou-

den ze hun linkse arm losjes terug 

tot achter hun lichaam en gedu-

rende de swing met de rechtse arm om de boule te wer-

pen. 

De naar achteren gestrekte linkerarm is het tegenge-

wicht voor de rechterarm als die naar voren zwaait om 

de boule te werpen. 

Als je je linkerarm niet op deze 

manier gebruikt (zoals op de 

volgende 3 foto’s) ben je vaak 

in onbalans als je werpt. Als je je 

bal nawijst (zoals het moet) 

dreig je zelfs voorover te vallen. 

Om het gebrek aan balans te 

De winnaars van vorig jaar 
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compenseren ga je dan je linker-

voet optillen. Dat is reglementair 

gewoon een voetfout en de ge-

worpen boule is zelfs ongeldig. 

Dat kun je voorkomen!!  

Als je merkt dat 

je je linkervoet optilt als je werpt is dat 

een indicatie dat je je linkerarm niet als 

balansarm gebruikt. Pas je daarom 

aan: houdt tijdens het werpen je li-

chaam rechtop en gebruik je linkerarm 

als balansarm. Dan zul je merken dat je 

je linkervoet niet meer optilt.  
NB met open schoenen spelen zoals je op een van de foto’s hier-

boven ziet mag niet volgens de regels. 

Zaken waar je op moet letten als je gaat oefenen 

Er zijn nog een paar dingen waar je op moet of kunt let-

ten als je oefent:  

• Vaak doe je iets zonder dat je het zelf merkt. Laat 

daarom af en toe eens iemand meekijken of mis-

schien zelfs een foto of filmpje maken om te laten 

zien wat je doet.  

• Wat je misschien beter net kunt doen 

is je linkerhand op het smalle deel van 

je rug leggen. Vaak kijken begin-

nende spelers naar wat meer ervaren 

spelers doen. Ze zien dan dat de lin-

ker- of rechterhand achter het li-

chaam moet zijn en dus leggen ze 

hem maar op hun 

rug. 

Het is altijd beter 

dan niets natuurlijk, 

en zeker een stap in 

de goede richting. Maar als je arm 

zo dicht langs je lichaam houdt, kan 

die nooit zoveel balansherstel bie-

den als een arm die losjes naar achteren uitgestrekt is.  

Als spelers hun linkerarm niet gebruiken zie je ze vaak on-

bewust in een  onnatuurlijke voor-

overgebogen 

en ineenge-

krompen hou-

ding staan (zie 

foto’s). Om 

enige balans te 

vinden wordt 

het achterwerk 

achteruitgesto-

ken en om dat 

ver genoeg te kunnen doen kom je dan vanzelf in zo’n 

halve hurkhouding. Dat wordt dan weer zwaar voor het 

bovenbeen en dan zet je als vanzelf je linkerhand op je 

dij. Dat bevordert het ontspannen werpen natuurlijk niet. 

DUS!: Probeer rechtopstaand te werpen met de vrije ba-

lansarm links dan wel rechts (voor linkshandigen) losjes 

naar achteren gestrekt. Het is natuurlijk even wennen, 

maar je zult merken dat je spel, na enige oefening, veel 

stabieler wordt. 

 

We maken het allemaal wel eens mee. In een leeftijds-

groep zoals die van ons is dat normaal. Bij sommigen ge-

beurt het misschien wat vaker dan bij anderen. Gewoon 

in de war zijn. Je denkt ineens ergens aan of schrikt er-

gens van alsof je wakker wordt na een angstige droom. 

Je bent misschien bang iets vergeten te zijn; heb ik de 

deur wel op slot gedaan; heb ik het gas wel afgezet; heb 

ik de auto wel afgesloten; en je raakt licht in paniek. Dat 

gebeurt natuurlijk ook als je denkt je bus te gaan missen 

of de taxi die je had besteld. 

Als je het een keer 

meemaakt dat 

een van je mede-

spelers dat over-

komt, heb dan 

wat geduld, kijk 

niet minzaam toe, 

maar help ge-

woon even rustig de zaak op te lossen. Het kost vaak 

maar weinig tijd en moeite en het spaart zo veel. 

Zo ervaren we PCO graag: als sportvereniging, als gezel-

ligheidsvereniging, en als gemeenschap waarin we aan-

dacht voor elkaar hebben. Toch…..? 
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Binnenkort hangt de evenementencommissie (EC) een 

lijst op om in te schrijven voor de doublettencompetitie 

2019.  

Na de ervaringen van vorig jaar heeft de EC het voorstel 

om de doublettencompetitie niet meer op woensdagen 

te houden. De EC stelt voor deze competitie net als de 

triplettencompetitie deze winter op de beschikbare vrij-

dagavonden organiseren in de maanden juli tot uiterlijk 

september.  

Na de goede ervaringen met de triplettencompetitie is 

de EC voornemens ook de doublettencompetitie in zijn 

geheel te plannen.  

De woensdagavond blijft dan beschikbaar voor 3 wed-

strijden mixen. Nieuw daarin is, dat de EC de individuele 

uitslagen bijhoudt. Dat levert ook voor de woensdag-

avondmix  in de zomer een ranglijst op.  

De evenementencommissie 

 

De winnaars van vorig jaar 

 

 

 

 


