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Raadpleeg de website regelmatig. Er staan vaak nieuwe berichten 

op zowel bij de uitslagen en tussenstanden van wedstrijden als 

bijv. de adressenlijst van leden bij de documenten voor leden 

en…. Niet te vergeten: Foto’s 

Als u het wachtwoord kwijt bent: geen probleem. U kunt het via 

de website opvragen of gewoon bij een medelid. 

NB.  Als je de Ctrl-knop (links onder op het toetsenbord) vasthoudt en met de 

linker muisknop op de foto klikt, kom je op de website uit. 

Tot onze spijt is in het vorige nummer van deze nieuwsbrief in het artikel “Even 

voorstellen” een regel weggevallen (rode tekst). Aan het einde van de eerste 

pagina van het artikel moest staan: “Erg gezellig, omdat veel leden van de club 

hieraan meededen en we steeds dezelfde mensen ontmoetten. Bij beide clubs 

OBV (badminton) SRO (tennis). Op het DAC (Dag-Avond College) ging ik op vwo-

niveau Nederlands en Frans studeren. “ 

U heeft het misschien nog niet 

gezien, want echt opvallen doet 

het niet, maar in het clubhuis is 

een klein winkeltje begonnen. U 

vindt het heel bescheiden links 

achterin achter de ijscoparasol, 

maar wel met een echte etalage. 

Het winkeltje is vooral bedoeld 

voor beginnende boulers die mate-

riaal willen aanschaffen. Er liggen 

wat boules, butjes, magneetjes, 

clubkleding, en meet-gereedschap. 

Toch kun je er als gevorderde bou-

ler kun je er ook wel terecht. Het zal nooit een grote kaskraken 

worden, maar meer een winkeltje voor het gemak, maar wel een 

echt winkeltje. 

Een zeldzaam  moment 

Ze hebben het echt wel verdiend, 

toch…………... 

Al enige tijd ontbrak er iets aan de website . De rubriek Foto’s 

was door een technische storing weggevallen. Gelukkig is dat 

weer hersteld en kunt u er de nieuwste foto’s van Kees Camera-

man op terugvinden. 

Je kunt het ze niet vroeg genoeg 

leren je
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Op zaterdag 18 en zondag 19 mei werd bij het Petangeske in Ber-

gen op Zoom het NK doubletten gespeeld. Dennis Mul, ooit bij 

PCO begonnen, en Milan Heiligers zijn daar derde geworden. 

https://www.petanquecluboisterwijk.nl/
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Begeef je eens buiten je “eigen baan”.  
Nog steeds kijken spelers er raar van op als je ze verteld dat de 

cirkel moet worden getrokken of gelegd op de plaats waar het 

but ligt aan het einde van een ronde. Het is niet alleen een bin-

dende regel — het moet dus — maar het kan ook een beetje  de 

sleur van op en neer spelen doorbreken en leidt tot interessante 

nieuwe spelsituaties.  

Als de baan links of rechts niet vrij is kun je natuurlijk niet anders, 

maar ook dan moet je in principe de cirkel leggen waar het but 

ligt. Wat nu als je alleen maar op 9,99 m wilt uitwerpen? Als dat 

in geen enkele richting kan, mag je in zo’n geval de cirkel zo ver 

achteruit leggen dat dat kan, maar niet meer dan dat. Het mag, 

maar het hoeft niet! De cirkel naar achteren verplaatsen moet in 

ieder geval wel gebeuren als de afstand waarop je kunt uitwer-

pen minder dan 6 m bedraagt. Je hoeft niet helemaal terug naar 

de achterlijn 1 à 1½ m naar achteren mag ook. 

Mag je eventueel in dezelfde richting doorspelen? Ja dat mag, 

mits er voldoende afstand is. Als ik de ring achteruit moet leggen 

moet dat dan weer wel  in een richting tegenover de werprichting 

in de vorige werpronde. Dan moet je vanzelfsprekend ook van 

werprichting veranderen. 

Behalve een interessantere belevenis van het spel is het ook om 

een andere reden wel goed om ermee te oefenen. Het blijkt, dat 

spelers soms verrast worden als je de cirkel niet dicht tegen de 

uitlijn aan legt. Dan ziet het speelveld er immers ineens heel an-

ders uit. Laat je daardoor niet verrassen, maar gun jezelf vooral 

wat extra spelplezier door eens wat anders te doen dan anders. 

Obstakels 
Een regel die de laatste tijd nogal onder discussie staat is regel 

10. Daarin staat: “Het is spelers verboden welk obstakel dan ook 

dat zich op het terrein bevindt te verwijderen, te verplaatsen, in 

de grond te drukken, of plat te stampen.” Probleem is wel, dat 

het begrip “obstakel” niet gedefinieerd wordt. In principe is het 

alles wat de vrije loop van een boule of but kan hinderen. 

Deze regel klinkt nogal absoluut, maar is dat ook zo? Nee, dat is 

niet het geval. Een boule die van achter de achterlijn terugspringt 

in het veld moet je verwijderen. Als je per ongeluk je meetinstru-

ment laat vallen raap je het natuurlijk op. Getrokken cirkels die in 

de buurt liggen van de werpcirkel die je wilt gaan gebruiken moet 

je uitwissen enz. Dat geldt ook voor markeringen die niet meer 

nodig zijn. Een kuststof werpcirkel raap je na iedere werpronde 

weer op.  

Zo stringent is het dus allemaal niet. 

Aan de hand van dit soort 

voorbeelden heeft de regle-

mentencommissie geconclu-

deerd dat je blijkbaar vreemde 

niet (of niet meer) tot het spel 

behorende objecten die een 

obstakel vormen en die na het 

begin van een partij in het veld 

terecht komen of gekomen 

zijn mag verwijderen. 

Door sommigen wordt dat betwist. Dat zou alleen mogen tussen 

werpronden en voordat het but uitgeworpen is. Maar, dat staat 

nergens in de regels en wat er niet in staat kan nooit een regel 

zijn. Daarom moet het als onjuist worden aangeduid. Tussen de 

werpronden in mag je in principe zelfs niets aan de baan verande-

ren. Dus ook niet gaten dichtmaken uit een vorige werpronde. 

Wat nu als ik per ongeluk een kunststof werp-

cirkel in de baan heb laten liggen en die hin-

derlijk in de weg ligt. Mag ik die wegnemen 

voor of nadat het but is uitgeworpen? Ja dat 

mag dus, want de werpcirkel is zo’n object, 

dat na het begin van de partij in het veld ge-

bracht is en dat ik dus altijd ook weer mag verwijderen. 

Mocht je but nu naar een naastgelegen baan worden verplaatst 

en komt die in de buurt te liggen  van de werpcirkel van de daar 

spelende partij, dan mag je die, als je aan de beurt bent dus ook 

wegnemen. 

Die lag er al voor het begin van de partij 

en mag dus niet verwijderd worden. 
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Zoals we weten zijn er veel meer jeu de boule varianten dan het 

Pétanque alleen. Het volgende verhaaltje uit het prachtige boek 

“Jeu de Boules” van Henk en Anne Martine Reesink legt één er-

van uit. Ook de foto’s komen uit dat boek. 

Het jeu provençal wordt vaak de tweelingbroer van het Sport de 

Boule genoemd omdat er tussen deze twee varianten veel over-

eenkomsten zijn. Bij beide varianten zijn een groot speelveld, een 

behoorlijke behendigheid, en een goed spelinzicht vereist. Boven-

dien lijken de spelregels veel op elkaar hoewel er ook verschillen 

zijn. Al in de 19de eeuw beoefende men het Jeu Provençal in de 

zuidelijke regio’s van Frankrijk. Een andere veriant, het Lyonnaise, 

(later “Sport de Boules”), in Lyon en omgeving. Laten we eens 

een aantal typische kenmerken van het Jeu Provençal bekijken en 

het Sport de Boules en het Pétanque daarbij betrekken. 

Typische kenmerken van het Jeu Provençal 
Men begint het spel door eerst een werpcirkel te trekken van 

waaruit het but op tenminste 15 meter en ten hoogste 21 meter 

wordt uitgegooid. Dat is een behoorlijke afstand als we dat verge-

lijken met het pétanque waar de maximale afstand tussen het but 

en de werpcirkel 10 meter is. Bij het Jeu Provençal en het Sport 

de Boules daarentegen wordt het but veel verder uitgegooid. De 

pointeur mag nu met één voet uit de cirkel komen, terwijl zijn 

andere voet daar nog contact mee moet blijven houden. Heeft hij 

zo een goede uitgangspositie verworven , dan mag hij met zijn 

andere voet de cirkel los laten. Hij staat nu op één been buiten de 

cirkelen moet vervolgens een boule plaatsen. Deze ingewikkelde 

methode van plaatsen is uniek voor het Jeu Provençal en veel 

ingewikkelder dan bij het Pétanque, waar men met beide voeten  

in de cirkel moet blijven staan. Het voordeel bij het plaatsen met 

een voet buiten de cirkel is, dat er zo een betere positie ten op-

zichte van het but kan worden ingenomen. 

Bij het schieten neemt de 

tireur een aanloop. Hij 

begint in de werpcirkel, 

staat, als hij rechtshandig 

is, met zijn linker been 

naar voren en maakt 3 

passen. Op het moment 

dat hij in de derde stap zijn voet neerzet moet hij de boule in volle 

vaart schieten. Geen eenvoudige taak. Daarbij komt ook nog dat 

de speler van te voren moet aankondigen welke boule hij gaat 

schieten. Het schieten moet vrij nauwkeurig geschieden, omdat 

bij een slordig schot waarbij de boule meer dan 1 meter voor de 

weg te ketsen boule (of het but) de grond raakt deze ongeldig 

wordt. Worden door zo’n slecht schot boules verplaatst, dan wor-

den deze op hun plaats terug gelegd. Het schieten over de grond 

(á la rafle) zoals bij Pétanque is niet toegestaan. 

Grote of kleine boules 
De boules waarmee bij het Jeu Provençal wordt gespeeld zijn 

identiek aan de boules van het pétanque en dus veel kleiner dan 

de boules waarmee in Lyon en omgeving wordt gespeeld. Men 

beweert dat naarmate men verder de Rhône afzakt richting Mar-

seille, de mensen in de Midi (Zuid Frankrijk) met kleinere boules 

spelen omdat ze de boules van de stoere textielarbeiders uit Lyon 

(canuts) veel te groot en veel te zwaar vinden. Zij voerden hun 

eigen spelreglement in en speelden met kleinere boules. 

Veel kenners vinden het Jeu Provençal de interessantste variant, 

niet alleen vanwege de moeilijkheidsgraad, maar ook door de 

uitstraling die het spel heeft. De spelers zijn bijna altijd netjes 

gekleed en gaan zeer sportief met elkaar om. Het is een voor-

beeld voor andere sporten. Jammer dat dit nobele spel alleen in 

de Provence gespeeld wordt. 
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De meeste leden kennen  me 

al heel lang, maar weten na-

tuurlijk  ook niet alles. Ik ben 

Marian van Dommelen 70 jaar 

en woon in Tilburg. Ik ben 32 

jaar geleden getrouwd met 

een fanatieke bouler Mart 

Kruijssen en nu alweer 16 jaar 

geleden gescheiden, overigens zijn wij altijd een goed contact 

blijven houden. We hebben 2 dochters , 2 schoonzonen en 4 

kleinkinderen  

Ik  heb 22 jaar bij Jozefzorg gewerkt totdat ik 65 jaar werd  

Mijn hobby’s:   2 x in de week zwemmen (aqua fit )….,  2 a 3 x in 

de week  bridge…., 2  a 3  x in de week jeu de boule…., 1   x per 

week  sport en badminton ( al 35 jaar )….., en erg veel fietsen  

Ik jeu de boule al vanaf 1984  dus 35 jaar en, bedenk ik me, heb 

nu ongeveer al 25 x het pareltournooi heb gespeeld. Ik ben be-

gonnen in Best bij de vereniging Amitié (daar zaten toen de bete-

re boulers ) en na mijn scheiding ben ik lid geworden bij PCO. 

Daar kom ik toch al vanaf het allereerste begin. Mijn ex werkte 

op Piusoord  (nu Amarant ) en had daar collega’s waarmee hij 

onder werktijd (een hele lange pauze dus ) jeu de boulde. Die 

kwamen op het idee om in Oisterwijk een club te beginnen: nu 

dus PCO. Wij zijn  daar dus vanaf het begin welkom geweest. In 

1994 heeft mijn ex de wereldkampioenschappen gespeeld en is 

daar met zijn team 9de geworden  van de 72 landen (nu nog 

steeds te zien op youtube wereldkampioenschappen 1994 Frank-

rijk Clermont Ferrant) Ik heb daar volop van mee mogen genie-

ten. Ook naar Denemarken geweest met de Bond als voorproefje 

voor de kampioenschappen… Ook hadden wij vroeger 3 jeu de 

boule banen in onze tuin met straatverlichting en banken en onze 

grote schuur was de kantine  met een heerlijke kachel erin. Zeven 

jaar hebben we daar iedere dag geboeld (hoe fanatiek kan je zijn 

he). Maar nu ben ik een stuk minder fanatiek en ga niet meer 

door het hele land en buitenland. Ik boule wel nog steeds met 

heel veel plezier bij PCO. Ik houd wel van serieuze partijen, maar 

zeker ook van gezelligheid  

Ik heb nu al 10 jaar een groep van 11 vriendinnen en dat is zeer 

waardevol vinden we allemaal ,soms zijn we met zijn elven een 

weekend weg , of met vier of zes op vakantie. Ik koester dus ook  

mijn vriendinnengroep, MAAR, als de kinderen of kleinkinderen 

me nodig hebben ben ik er voor ze. Ik heb een fijn gezin  en ben 

een gelukkig mens en dit hoop ik nog lang vol te houden. Ik zeg 

altijd ik ga voor de 100…..(maar weet ook dat het anders kan 

gaan).      

Heeft u al eens van “Monsjeu de 

boules” gehoord? De kans is groot 

dat u op die vraag met nee op moet 

antwoorden. U zou dit fenomeen 

kunnen kennen uit de Petanque ons 

lijfblad van de NJBB. Daarin staat een 

rubriek “Questions à monsjeu de 

boules”.  

Net als wij houdt ook de NJBB zich natuurlijk bezig met de vraag 

hoe we ons ledenbestand in stand kun-

nen houden en zo mogelijk uitbreiden. 

Wij weten al uit ervaring, dat dat geen 

eenvoudige opgave is.  

Monsjeu de Boules is een van de pro-

motie instrumenten van de NJBB. De 

bedoeling ervan is een aanbod te leve-

ren voor promotie van de petanquesport bij bedrijvenuitjes of 

grotere evenementen. Zij kunnen een uitgebreid aanbod realise-

ren inclusief de organisatie van het eve-

nement, maar ook bv recreatiespelers 

laten zien welke mogelijkheden petanque 

biedt als wedstrijdsport. 

Het project is twee jaar geleden gestart 

met de medewerkers van het bureau en 

enkele topspelers uit de selectie. Intus-

sen zijn er twee (parttime) medewerkers specifiek met dit project 

belast. 

In verschillende steden werd op grote evenementen acte de pré-

sence gegeven. Onder andere staan ook Eindhoven en Breda op 

het programma. Optreden van Monsjeu de boules is niet gratis. 

Het project moet volledig zichzelf bedruipen. 
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Wat valt er nou over een butje, het eenvoudigste spelattribuut in 

de Pétanquesport,  te vertellen?  

Volgens regel 3 van het RPS moeten buts van hout zijn of van 

kunststof. Als ze van kunststof zijn moeten ze het handelsmerk 

van de fabrikant dragen en officieel door de FIPJP (Federation Internatio-

nal de Petanque et du Jeu Provençal) zijn goedgekeurd en gemerkt. Buts heb-

ben een diameter van 30mm en een hoogst toegestane afwijking 

van + of - 1mm. Hun gewicht moet tenminste 10 gr. zijn en niet 

meer dan 18 gr. Geverfde buts zijn toegestaan maar mogen niet 

met een magneet kunnen worden opgetild. 

Tot zover de droge 

regels. Wist u, dat 

houten buts ge-

maakt worden van 

buxushout? Buxus-

hout is bij uitstek 

geschikt voor butjes. 

Het gaat niet splin-

teren als het eens hard geraakt wordt, spat niet uit elkaar, en het 

vliegt ook niet als een dolle weg na een schot. 

Wist u, dat er maar één fabriek in 

de wereld is die houten buts pro-

duceert? Het is een klein bedrijfje 

in Saint-Bonnet-le-Château (Loire)

Frankrijk  dat Monneret  heet. 

Meer dan een miljoen buts wor-

den er per jaar geproduceerd. Ze worden niet rechtstreeks aan 

ons verkocht maar geleverd aan bedrijven zoals OBUT. 

Er is, zoals gezegd een alternatief: 

het kunststof but. Dat is waar. 

Maar het nadeel van kunststof buts 

is dat die in een projectiel kunnen 

veranderen als ze geraakt worden 

door een schietboule. Er zijn ver-

schillende ongelukken bekend, 

waarbij vooral de ogen kwetsbaar 

bleken te zijn. Dat is dan ook de 

reden waarom ze op toernooien 

vaak niet toegestaan zijn. 

We moeten het dus nog maar even met de 

houten butjes doen. Die zijn veel minder 

springerig. Maar er is wel een serieus pro-

bleem. Dat probleem is de buxusmot of 

liever gezegd de larven (rupsen) van de 

buxusmot. De onstilbare honger van deze beestjes heeft al heel 

wat van onze heggen doen sneuvelen. Nu bedreigt het ook seri-

eus de wilde buxuscultuur in dat deel van Frankrijk. Binnen enke-

le jaren zullen daar alle buxusplanten opgesoupeerd zijn. Dan is 

het gedaan met de houten butjes. 

Er is wel gezocht naar alternatie-

ve houtsoorten, maar er is nog 

niets gevonden dat buxushout 

echt kan vervangen. Hardere 

houtsoorten hebben het pro-

bleem dat ze gemakkelijker uit 

elkaar spatten of net als kunststof 

buts als een kogel wegschieten. 

Gelukkig is er nog  wel voor enkele jaren voorraad gevormd maar 

dan zou het kunnen stoppen. Wilt u eens zien hoe butjes gemaakt 

worden? Dat is mogelijk door de ctrl toets vast te houden en met 

de linkermuisknop op deze link te klikken: https://

www.dailymotion.com/video/xfiszt. Helaas is de gesproken tekst 

in het frans, maar het filmpje is duidelijk genoeg. 

(Naar aanleiding van een blog van Jules Lenoir) 

Boulers hebben vaak een kleurrijk taalgebruik. Soms hoor je in 

een spontane opwelling iets dat je bijblijft en voor je het weet is 

het gemeengoed. Niet dat iemand nog weet wat het betekent? Zo 

zijn er heel veel verschillende namen voor het butje. 

Heeft u al eens ooit een bouler 

enthousiast horen roepen 

“biberon”? Dat gebeurt soms als 

een speler een bal plaatst die te-

gen het but komt aan te liggen. 

Maar wat betekent het? 

Biberon is frans en het betekent 

“zuigfles”. Afgeleid betekent het ook zoiets als “drinkebroer”. Ooit 

heeft iemand dat gezien in een boule die tegen het butje aanligt. 

Hij ligt aan de zuigfles of misschien aan de borst of aan de borrel. 

https://www.dailymotion.com/video/xfiszt
https://www.dailymotion.com/video/xfiszt
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Het blijft voor de wedstrijdleiding tegenwoordig spannend tot de 

laatste dag van de inschrijvingen. Stonden er aan het begin van de 

week nog maar 15 deelnemers op de lijst: uiteindelijk werden het 

toch nog 34 koppels. Iedereen wacht gewoon het weer af. En dat 

was het: prachtig weer om te boulen. Het mooie weer trok ook 

toeschouwers. Zelfs de bankjes langs de banen waren bevolkt. 

Er waren dan ook best heel aardige partijen te bewonderen tus-

sen sterke tegenstanders die tegen elkaar opgewassen waren. De 

scheidsrechter (Geert Mathijssen) had een rustige dag. Hier en 

daar moest wel wat gemeten worden, maar er waren geen pro-

blemen. Alles liep heel sportief. 

Natuurlijk doe je aan een 

toernooi mee met het doel 

om te winnen. Maar soms 

is het plezier van het mees-

pelen nog groter. Dat was 

bv het geval met  Hanny 

van Spaandonk en Riet 

Scheepens. Zelf weten ze 

dat de kans om een partij te winnen klein is, maar opgeven?: Ze-

ker niet. Ook nu weer antwoordden ze op de vraag hoe het ging 

vrolijk met “geen enkele partij gewonnen”. Het is al heel mooi als 

we in de buurt komen.  

Maar na de laatste partij kon voor hen het toernooi niet meer 

stuk. Gewonnen 

deze keer van het 

toch niet te on-

derschatten duo 

Walter Broos en 

Joke van Kollen-

burg. Sportief als 

ze altijd zijn staan 

Joke en Walter  

toch vrolijk mee op de verdiende en  zwaar bevochten overwin-

ningsfoto. 

De toernooiwinst ging deze keer naar onze — we mogen wel zeg-

gen vaste — gasten uit Asten: Annemarie en Peter Welten. 

Van harte proficiat. 

Zo’n klein onooglijk spelattribuut als het butje prikkelt de fanta-

sie. Het butje heeft dan ook veel andere namen. Soms vind j die 

ook in de namen van verenigingen terug. Zo bijvoorbeeld die van 

onze buren in Loon op Zand “Cochonetclub”. Cochonet is ook een 

van de namen voor een butje. Het is afgeleid van het Franse 

woord Cochon. Dat betekent “varkentje” of “zwijntje”. Beiden 

komen ook voor. Er is ook een club die “’t Zwijntje” heet. Een 

varken wordt ook vaak met 

“geluk” geassocieerd. Mis-

schien dat daar ook de Engelse 

naam vandaan komt de “Jack”. In Groningen moet je het maar 

niet over “butje” hebben. Daar betekent het “stommeling” of 

zoiets. 


