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INLEIDING 

Beste lezers, 

Laten we met excuses beginnen. Nieuwsbrief 6 was eigenlijk be-

doeld voor het najaar 2019.  Ik was er ook al een aardig eind mee 

op weg. Toen ik net als u werd overvallen door het plotseling ver-

trek van de voorzitters van de barcommissie en de commissie 

onderhoud, en de daarbij behorende conflicten. De emoties lie-

pen nogal op, en papier is dan erg hard. Er is niemand bij gebaat 

als de woorden van een redacteur, hoe goed bedoeld ook olie op 

het vuur gooien. 

Tijdens de laatste ledenvergadering ontdekte ik er ook nog een 

ongemakkelijke rol in te hebben gespeeld. In het afstemmings-

overleg van oktober heeft Geert aangegeven zich terug te treden 

als voorzitter van de onderhoudscommissie. Er was geen enkele 

aanwijzing dat dat omkeerbaar zou zijn.  

Aan mij was enkele weken eerder gevraagd om de website weer 

te onderhouden. Ik had daar op dat moment tijd voor en heb 

toen onder andere de commissies aangepast aan de werkelijkheid 

die mij op dat moment bekend was. Achteraf bleek dat het be-

stuur opnieuw met Geert in gesprek was. Op zichzelf begrijpelijk 

heeft het er niet aan gedacht mij daarover te informeren. Het had   

mij er eigenlijk ook niet expliciet om gevraagd. Achteraf blijkt de 

aangepaste website een definitieve breuk te hebben veroorzaakt. 

Een ongelukkige, maar volstrekt onbedoelde samenloop van om-

standigheden. 

Gelukkig is onze mooie club weer in wat rustiger vaarwater te-

recht gekomen. Ik hoop, dat we in de toekomst onze problemen 

kunnen oplossen door er met elkaar over te praten. Aan de deur 

van ons clubhuis hangt een mooi plakkaat met een aansprekende 

tekst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik weet niet waar dit plakkaat vandaan komt of wie die heeft op-

gehangen, maar zo wil ik het graag zien. Met die intenties ben ik 

ook weer aan deze nieuwsbrief begonnen. 

Jaenne Bertens—Mols 

Ton van Lisdonk 

Martha de Wit 

Vincent van den Dungen 

Lida van Baast—Otto 

Toine Kosters 

Miep Kosters—ter Brugge 

Henk Oomens 

Jan Kampshof 

Neeltje Goossens 

Van harte welkom en veel boule plezier

Per 31 december zijn vertrokken:  

Lieke van Gorp 

Rian van der Heijden 

Frans van der Heijden 

Betty Huyksloot 

Rick Huyksloot 

Geert Mathijssen 

Greet Meeuwis 

Jan van Puijenbroek 
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Walter Versteijnen 

Peer van de Voort 

We wensen de leden die hum lidmaatschap wegens ziekte moes-

ten opzeggen van harte beterschap en allen die om andere rede-

nen vertrokken een mooie toekomst 

Hallo allemaal, 

Wij zijn Toine en Miep Kosters. 

Toine is in zijn werkzame leven bakker geweest en ik achtereen-
volgens secretaresse, alfahulp en verkoopster in een damesmode 
zaak. 

Onze favoriete vakantiebestemming is het Griekse eiland Samos. 

In september besloten we lid te worden van de PCO. Een beslis-
sing waar we geen spijt van hebben. We zijn allebei erg enthou-
siast over zowel het jeu de boule spel als de gezelligheid binnen 
de club. We voelden ons er meteen thuis. 

Op zaterdag 23 november werd het eerste traditionele winter-

toernooi (de “bitterboules” wedstrijd) gespeeld. Helaas zien we al 

jaren een terugloop in het aantal deelnemers voor toernooien 

zowel intern als extern. Dat is niet 

specifiek voor PCO, maar een al-

gemeen verschijnsel. Wat nieuw is 

dat van de 24 ingeschreven teams 

er zes niet komen opdagen zonder 

iets van zich te laten horen.  

Voor de 18 deelnemende koppels 

maakte het niet uit. Er werd met evenveel enthousiasme en ple-

zier gespeeld. Verheugend was het dat daar ook enkele nieuwko-

mers bij hoorden. 

Natuurlijk waren er ook prijzen te verdelen, al vielen die wel alle-

maal toe aan externe deelnemers. Dat waren dan ook niet de 

minsten: 

1. Osman Jibril - Piet Hakken. 4 winst 35 punten PVT 
2. Pierre de Jong - Wil van Belkom 4 winst 29 punten Jbc Don-

gen 
3. Linda Schuurbiers - Tom van der Voort 3 winst 22 punten 

Petangeske 
4. Perry van de Hoogen - Dennis Pol 3 winst 21 punten Mix 
5. Marian van Campen - Lies Borburgh 3 winst 14 punten Va 

Tout 

Even traditioneel werd de bar verzorgd door Joke en Ad Mathijs-

sen. Walter Broos zorgde op zijn welbekende zorgvuldige manier 

voor de orde in de keuken. 

Wedstrijdleider: Kees van den Bersselaar 
Scheidsrechter: Harrie de Brouwer 

Het scorebord 

Soms zijn misverstanden hardnekkig. Zo maakte 

ik onlangs nog mee, dat een speler van mening 

was dat de punten, die je in een werpronde 

(mène) gewonnen hebt, verloren zouden gaan 

als je ze niet op het scorebord registreert voor-

dat de tegenpartij zijn eerste boules in de vol-

gende mène werpt.  

Dat is natuurlijk niet waar en als je er een beetje 

over nadenkt is dat ook logisch. Een punt dat je 

gewonnen hebt kun je niet kwijt raken omdat je 

het (nog) niet hebt opgeschreven. 

Een scorebord komt in het Reglement voor de Petanque Sport 

(Het RPS) niet voor. Het maakt met andere woorden geen deel uit 

van het spel. Dus bestaat er ook geen regel die je verplicht om de 

behaalde punten in een mène te registreren voordat de tegen-

stander een boule werpt.  

Is het scorebord dan van geen belang? Natuurlijk wel. Het score-

bord is bedoeld als hulpmiddel om de actuele stand voor ieder-

een zichtbaar bij te houden. Niet meer en niet minder.  Het is 

goed gebruik, dat je zo snel mogelijk na een mène je behaalde 

punten bijschrijft. Maar als je dat een keer vergeet, bijvoorbeeld 
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omdat er iets gebeurt (in de haast om zijn of haar boules op te 

rapen struikelt een van de spelers over een boule) en je komt er 

aan het einde van de volgende mène achter dat je vergeten bent 

de punten uit de vorige mène op te schrijven, mag je dat alsnog 

doen. Het is natuurlijk wel netjes en het voorkomt problemen om 

je tegenstander erop attent te maken en haar of hem te vragen 

of zij of hij het ermee eens is 

dat je in de vorige mène bv 3 

punten hebt behaald. Een 

beetje sportieve tegenstander 

zal het daarmee eens zijn als 

dat zo is. Jij toch ook? 

Is de bewering dat het punt 

verloren gaat dan volstrekte 

onzin? Nee, zo is het ook weer 

niet. Spelers die wel eens in 

Spanje hebben gebouled of dat nog gaan doen lopen misschien 

wel tegen die regel aan. De Spaanse Jeu de Boules Bond heeft 

daarvoor een lokale regel ingesteld. Dat zou best nog ergens an-

ders ook zo kunnen zijn. De NJBB (Nederlandse Jeu de Boules 

Bond) heeft dat niet gedaan. Dus hier is die regel niet geldig. 

Zou de club zo’n regel kunnen instellen? Ja dat zou kunnen, maar  

alleen voor de onderlinge wedstrijden. De regel kan dan weer 

niet gelden voor alle wedstrijden onder auspiciën van de NJBB. 

Dat lijkt dus niet erg zinvol. PCO heeft  dat dan ook niet gedaan. 

Woensdag 27 november werd een algemene ledenvergadering 

gehouden met als belangrijkste punt de wijziging van het huis-

houdelijk reglement. Die wijziging was noodzakelijk geworden, 

omdat we al langere tijd met een 

structuur werken die afwijkt van de 

structuur die in het bestaande 

huishoudelijk reglement was vast-

gelegd. Natuurlijk werd van de 

gelegenheid gebruik gemaakt te-

vens wat andere wat kleinere aan-

passingen door te voeren die om 

verschillende redenen wenselijk 

waren. 

Hoe ziet de structuur er nu uit? 

Er is een klein bestuur van 3 personen: een voorzitter, een secre-

taris, en een penningmeester. Het bestuur heeft in deze opzet 

vooral een regie functie en bemoeit zich zo min mogelijk met de 

uitvoering. De regiefunctie houdt o.m. in zich bezig houden met 

de toekomst van PCO. Wat is nodig om PCO een gezonde vereni-

ging te laten zijn nu en in de toekomst. Het houdt ook in het aan-

geven van kaders waarbinnen de uitvoering zich moet bewegen, 

en van de financiële mogelijkheden en voorts toezicht op en de 

bewaking van de financiën. 

Binnen het kader van de ontwikkelingsrichtlijnen bepalen de 

commissies samen met het bestuur het uitvoeringsbeleid. Dat 

gebeurt in het “Afstemmingsoverleg”. De commissies zijn geza-

menlijk verantwoordelijk voor de te maken keuzes, daarna is ie-

dere commissie verantwoordelijk voor de uitvoering van haar 

aandeel daarin. Zie onderstaand schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het afstemmingsoverleg komt (behalve in de zomermaanden) in 

principe maandelijks bijeen. De daar gemaakte afspraken zijn 

voor iedereen bindend. De commissies zijn verder verantwoorde-

lijk voor goed overleg met hun achterban dat wil zeggen met alle 

vrijwilligers die helpen met de uitvoering van de taken. 

Het bestuur beschouwd de acceptatie van dit model als afsluiting 

van de interim-periode. Het treedt daarom na 3 jaar interim be-

stuur in de volgende algemene vergadering terug. Er zal dan een 

driehoofdig bestuur gekozen moeten worden. 

In de rondvraag worden door enkele leden vragen gesteld over 

een conflict tussen het bestuur en enkele leden. Ton Denissen, 

voorzitter van de commissie Bouwen aan vertrouwen legt uit, dat 

dat geen vragen voor de rondvraag zijn. Het bestuur kan in een 

onmogelijke positie gebracht worden. Het kan en mag geen indi-

viduele personen bespreken in een openbare vergadering en kan 

dus vrijwel zeker geen antwoord geven. In zo’n geval is het verre-

weg het beste om de commissie Bouwen aan Vertrouwen aan te 

spreken. Ook dan kan het niet openbaar, maar alle vragen krijgen 

wel serieus aandacht. Daarvoor is de commissie opgericht. 

27 november 2019 



pagina 4 

 

(Overgenomen uit een nieuwsbrief van de NJBB) 

Waarom bemoeit een scheidsrech-

ter zich met de schoenen die ik 

draag? 
Open schoenen zijn volgens het reglement voor de petanquesport  

(het RPS) niet toegestaan. (NB waarom niet weet ik niet, maar wat zijn de 

gevolgen?) 

De NJBB heeft voor ons allemaal een ongevallenverzekering afge-

sloten, en navraag bij de verzekeringsmaatschappij leert dat deze 

niet uitkeer als een speler geblesseerd raakt door verwijtbaar ge-

drag. Het dragen van onveilig schoeisel valt hier nadrukkelijk on-

der. Een scheidsrechter is verantwoordelijk voor de handhaving 

van deze regel, en hij of de club kunnen aansprakelijk worden ge-

steld, mocht er een ongeluk gebeuren” 

Het punt met betrekking tot het spelen met gesloten schoeisel 

heeft veel vragen opgeleverd. De NJBB heeft juridisch advies inge-

wonnen om te achterhalen of scheidsrechters daadwerkelijk aan-

sprakelijk kunnen worden gesteld wanneer spelers deze regel 

overtreden. We hebben ook onderzocht of er alternatieven zijn 

met bijvoorbeeld een vrijwaringsverklaring. Scheidsrechters en 

verenigingen kunnen inderdaad aansprakelijk worden gesteld 

wanneer een speler niet met gesloten schoeisel speelt en er let-

sel ontstaat bij de betreffende speler. We raden de scheidsrech-

ters dan ook aan om spelers alleen te laten deelnemen aan wed-

strijden en toernooien wanneer ze spelen op gesloten schoeisel.  

In oktober is opnieuw een basistraining petanque afgesloten. 

Voor Harrie en Joke was dat al de derde dit jaar. 

Lida van Baast,  

Hans Vleghert,  

Mari van den Heuvel,  

Ton van Lisdonk,  

Miep en Toine Kosters.  

Ook Jeanne Bertens en Martha de Wit krijgen een certificaat. Zij 

staan helaas niet op de foto omdat ze niet bij de uitreiking van 

het certificaat aanwezig kon zijn. 

De geslaagden samen met een trotse Harrie op de foto: 

Nieuwe licenties 
Zoals u allicht weet is de contributiestructuur van de NJBB veran-

derd. Dat betekent niet alleen een verschil in de geldelijke bijdra-

ge, maar het betekent ook, dat het verschil tussen leden met en 

zonder wedstrijdlicentie is 

komen te vervallen. Voort-

aan mogen alle leden aan 

alle wedstrijd deelnemen, 

mits zij aan de normale 

inschrijvingsvoorwaarden 

voldoen. 

Maar er is nog meer 

nieuw. U krijgt voortaan 

geen pasje meer, maar een 

“digitale licentie”. Dat wil 

zeggen een licentie op de 

computer. Als het goed 

gegaan is hebben alle le-

den intussen een instructie 

ontvangen hoe je ,met een 

digitale licentie om kunt of 

moet gaan. Heeft u die 

niet ontvangen of onder-

vindt u problemen, laat 

het ons (Joost Wagema-

kers of Joke van Helvoort) 

dan even weten. Een 

afbeelding van een digitale 

licentie vindt u hiernaast. 

De gebruiksaanwijzing staat ook op de website: https://

www.petanquecluboisterwijk.nl/; “Leden” aanklikken en inlog-

gen.  

https://www.petanquecluboisterwijk.nl/leden-documentatie
https://www.petanquecluboisterwijk.nl/leden-documentatie
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Om te beginnen zal ik mij 
even voorstellen. 
Mijn naam is Joof van Doo-
ren (afkorting van Jozef), en 
sinds 2016 getrouwd met 
Jeanne Emmen. Ben opge-
groeid in Weert en op mijn 
21ste  naar Dongen verhuist. 

Daar kwam ik terecht nadat ik mijn dienstplicht had vervuld en als 
burgermedewerker van Defensie werd overgeplaatst naar de ver-
bindingsdienst op het complex van de RIMI te Dongen Misschien 
bij jullie beter bekend onder de naam “verbeeldingsdienst”. Daar 
werd ik voorman op de kabelafdeling.  
 

Op die afdeling werden alle kabels voor onder andere de tanks 
gemaakt. Op mijn 33ste werd ik gevraagd om een vacature op te 
vullen bij het bureau documentatie. Dat is een soort bibliotheek 
maar dan voor technische handleidingen, reparatieschema’s, te-
keningen e.d. 
 

In die tijd was ik ook druk doende met volleybalvereniging Revan-
che te Dongen. Omdat ik daar een bestuursfunctie had en in die 
tijd er een clinic van het Nederlands team met o.a. Selinger, Ron 
Zwerver, Bas v.d. Goor en anderen werd georganiseerd, was ik 
daar nauw bij betrokken. 
 

Nadat in jan. 2006 mijn vrouw stierf aan kanker, ben ik op zoek 
gegaan naar andere bezigheden. Zo kwam ik terecht bij Petanque 
Vereniging Tilburg. (PVT)  
 

Na enkele jaren als bestuurslid bezig te zijn geweest, vond ik het 
in 2018 tijd worden om te verkassen. Vanaf 2019 begon de kan-
ker bij Jeanne de kop op te steken. Na enkele operaties en onge-
veer 70 ziekenhuisbezoeken, is ze nu zo ver dat ze aan het herstel 
kan gaan werken. Dit doen wij, samen met haar Zus, in Benidorm, 
Spanje. Daar zijn we samen al vele jaren naar toe geweest  en 
hebben daar een leuk, vast stekkie gevonden. 
 

Dat ik dit heb geschreven komt voort uit de ongelofelijk positieve 
belangstelling van vele leden van PCO tijdens de ziekteperiode 
van Jeanne. Waarvoor onze hartelijke dank. 
 

Maar onze speciale dank gaat vooral uit naar 4 personen van de 
vereniging, te weten, Joke Jonkers, Elly Bressers, Riet Scheepens, 
Corrie Bergman, oftewel de commissie WEL EN WEE. 
 

Deze leden hebben ons in zeer positieve zin verrast met hun mail-
tjes, kaarten, telefoontjes en belangstellende vragen, dit laatste 
tijdens onze spaarzame bezoekjes aan de club. Zelfs op zondag 
werd er nog aan ons gedacht en werden wij  nog gebeld om te 
vragen hoe het met ons ging. Dit heeft ons heel goed gedaan. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 
 

Verder wensen wij iedereen ‘n heel sportief en gezond 2020 toe 

en hopen wij dat de betrokkenheid, "van alle leden", "met alle 
leden", ook zo positief mogen zijn in het nieuwe jaar, en dat het 
lontje voor iedereen langer mag worden. 
  

Joof van Dooren 

Wildtoernooi 
Op 18 december werd het traditionele en zoals altijd druk be-

zochte wildtoernooi gespeeld. Er waren maar liefst 54 deelne-

mers.  

Het wildtoernooi werd 

ooit ingesteld door en 

lange tijd genoemd naar 

een van onze medeoprich-

ters Jan van der Linden. 

Echtgenote Rietje is nog 

altijd zeer actief en nu 

natuurlijk ook aanwezig. Zij reikte de beker 

voor de eerste prijs die door haar Jan werd 

ingesteld uit aan Harrie de Brouwer.  

Het wildtoernooi is in de eerste plaats een 

gezelligheidstoernooi, waarin bijna iedereen 

prijswinnaar wordt. De grootste prijs: het 

gezellig samenzijn en de pret na afloop. Met 

zoveel prijswinnaars kan dat niet mis gaan. 

Het is goed, dat de club haar tradi-

ties koestert. Sport en saamhorig-

heid moeten hand in hand gaan. 

Want dan  wordt duidelijk, dat mee-

doen nog altijd veel belangrijker is 

dan punten scoren. 
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Het Grote Ledenfeest 
Op 8 november werd voor de eerste keer een “ledenfeest” geor-

ganiseerd. Voorheen was dat 

altijd “de vrijwilligersavond”. 

In de algemene vergadering 

van het najaar 2018 werden 

daarover al afspraken ge-

maakt. Er waren wat proble-

men met de ‘vrijwilligers 

avond’. Iedereen wordt ge-

acht op de een of andere manier vrijwilligerswerk te doen, maar 

niet iedereen kan dat of kan dat even goed of even frequent. 

Moet je die leden dan uits-

luiten? Wat doe je met part-

ners? Eigenlijk wil je nie-

mand buitenspel zetten. 

Kortom het is beter om de 

feestelijke bijeenkomst voor 

alle leden toegankelijk te 

maken. En dat is gebeurd. 

Bovendien stond de bijeenkomst dit jaar in het teken van het 6de 

lustrum ofwel het 30-jarig bestaan van PCO. De Evenementen-

commissie, die namens het bestuur het feest organiseerde, had 

daarom naast een muzikale act gezorgd voor een indrukwekken-

de mysterieuze goochel act. 

Al vroeg in de avond 

werden de eerste 

stoelen bezet voor 

de 84 bezoekers die 

het uiteindelijk wer-

den. Voor iedereen 

was er een drankje, 

een soesje en een 

uitstekend buffet. 

Het werd dan ook een prachtige avond, waarop het aan meezin-

gers niet ontbrak. Dansen past niet meer zo bij onze gemiddelde 

leeftijd, al kriebelde het bij sommigen toch nog wel. De Goo-

chelaar deed iedereen verstomd staan met zijn indrukwekkende 

trucs. Waar kwamen al die flessen toch vandaan en hoe kon Lies-

beth Klein Gebbink een tafeltje zo maar laten vliegen? 

We kunnen tevreden zijn met 

een buitengewoon geslaagd 

feest. Dat lang in onze herin-

nering zal blijven. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Elk jaar vindt op de eerste zondag van het jaar de Nieuwjaarsbij-

eenkomst plaats. We wensen elkaar het allerbeste voor het nieu-

we jaar, drinken een gratis kopje koffie met koek, cake, en olie-

bollen en luisteren naar de toespraak van de voorzitter en als 

afsluiting boulen we nog een of twee partijtjes. 

Bij binnenkomst werden ook de nieuwe adressenboekjes uitge-

reikt ook deze keer weer uitstekend verzorgd door Mia van Dum-

melen en Huub Op den Oordt. Helaas gaan ontwikkelingen soms 

zo snel, dat al weer niet alles klopt. Zo zijn Betty en Rick Huyk-

sloot geen lid meer, en Neeltje Goossens juist wel. 

In zijn speech herinnerde de voorzitter ons aan de drie leden die 

ons dit jaar ontvielen: Johan van Belkom, Henk Smits en Gerard 

Koek. Met een minuut stilte werden zij herdacht. 

Er zijn aan het einde van het jaar 11 leden vertrokken. Zij werden 

al eerder genoemd. Nadat we onder begeleiding van de RABO-

bank en NOC/NSF een actiever beleid hebben gevoerd op leden-

werving zijn er in de loop van het jaar 20 nieuwe leden bijgeko-

men. Zij zijn van harte welkom en de voorzitter wenst ze veel 

boule plezier. Het is verheugend vast te stellen, dat we verschil-

lende nieuwe leden al terugzien in het wedstrijdcircuit. Ook zicht-

baar is, dat de trainingen van Harrie en Joke vruchten afwerpen, 

bij de nieuwkomers zowel als bij de al wat langer spelende leden. 

De ervaring is ook, dat je er niet alleen van leert, maar dat het 

gewoon ook leuk is. Dat leidde bij de volgende cursus al tot be-

langstelling van buiten. 

Er zijn natuurlijk ook zorgen. In toenemende mate zien we de 

mogelijkheid tot en soms ook de bereidheid tot vrijwilligerswerk 

afnemen. Daarvoor zullen we in de komende jaren oplossingen 

moeten vinden. 

Het bestuur ad interim heeft aangekondigd de interim fase, nu al 

3 jaar, wel genoeg te vinden. De vereniging is na de wijziging van 

het huishoudelijk reglement weer helemaal op orde en behalve 

wat beperkte oneffenheden is de baan voor een nieuw bestuur 

geëffend. De voorzitter roept dan ook  kandidaten die zich voor 

de vereniging willen inzetten dringend op zich te melden. 

Hij sluit af met de wens voor allen: 

 


