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in memoriam Jan van Elten
Donderdag 3 september 2021 is Jan van Elten op 82 jarige
leeftijd overleden. Voor wie afgelopen zomer op de vereniging
was is het toch even slikken. Jan was regelmatig op de
boulesbaan te vinden, al wisten wij dat hij ook regelmatig met
hartklachten naar het ziekenhuis ging. Eind augustus werd hij
weer opgenomen. Helaas na onderzoek concludeerden de
artsen dat er geen behandeling meer mogelijk was en werd Jan
overgebracht naar een hospice waar hij donderdag is
ingeslapen. Jan is in 2015 lid geworden van onze vereniging en
was daar ook regelmatig aanwezig. Vaak werd hij vergezeld van
zijn vrouw Rietje die 2 jaar geleden is overleden. Op zijn manier
was Jan binnen de vereniging een karakteristiek en vriendelijk
figuur. Wij zullen Jan bij de vereniging missen, zijn
vriendelijkheid, zijn rust. De condoleance is woensdag 8
september tussen 19.00 en 20.00 uur. De uitvaart is op
donderdag 9 september 2021 in besloten kring. Namens de
bestuur en leden zal het bestuur de condoleances overbrengen.

Team Les Cailloux winnaar
3e TOK-TOK toernooi.
Zaterdag 24 juli heeft het derde
open TOK-TOK toernooi onder
perfecte omstandigheden
plaats gevonden.. Het was
volledig bezet met 48 teams. Er
hadden zich nog meer teams
aangemeld maar helaas. Het
team Sebastiaan Diemel en
Mohammedi Jadoun van Les
Cailloux waren de grote
winnaars van deze dag.

Petanque Barneveld was met
10 teams sterk
vertegenwoordigd. Na de 2
voorrondes hadden zich 2
teams gekwalificeerd in de A en
3 in de B poule. De rest in de
C poule.
Het team van Les cailloux
moest in de 1e ronde tegen het
team van Petanque Barneveld.
Ries van Ginkel en Leo
Brouwer. Het team uit Zeist liet
gelijk even zien waarvoor zij
naar Barneveld kwamen. 13-1.
Alles werd perfect geschoten
en geplaatst.
De 2e partij was tegen de
broers Wentink van BUT 84 uit
Steenwijk. Deze mannen waren
ook bijzonder goed. Het was
een echte wedstrijd. Er werd
gekozen voor de grove
grindbak. Hier moet erg hoog
geworpen worden anders
springen de boules alle kanten
uit. Het was een genot om te
zien hoe deze spelers gebruik

maakten
van het verdedigen en juiste
momenten te schieten om dan
zelf bij de but te blijven liggen.
De ploeg uit Steenwijk kwam
nog wel voor tot 8-6. Nadien
was het team van Les Cailloux
niet meer te houden. Alles werd
geschoten en elke misstap
werd afgestraft. 13-8.
De voorlaatste ronde was tegen
Aart de Boon en Nunes
Guerreiro van PV Gouda. Dit
team kende de tegenstanders
goed en probeerden door alles
te schieten ze onder druk te
krijgen. Elke misser die het
team uit Gouda maakte werd
ook hier afgestraft en
uiteindelijk met 13-6 gewonnen.
De finale partij was tegen Ron
Tielman en Bart Scholten van
PUK Haarlem. Vooraf aan het
toernooi werd bepaald dat deze
op de gladde banen gespeeld
moest worden. Wat een mooie
partij moest worden is niet
gebeurd. De kampioenen
waren erg sterk op dreef en
lieten zien wat zij konden. Zij
behoren immers tot de top van
Nederland. Het werd 13-0. Een
zeer sterk veld werd door de
besten verdiend gewonnen.

Jan Los kampioen TÊTE à
TÊTÊ
zaterdag 7 augustus heeft het
TÊTE à TÊTE Kampioenschap
plaats gevonden. Onder ideale
weersomstandigheden was het
een kampioenschap om van te
genieten. Helaas waren er veel
spelers op vakantie waardoor
er slechts 20 deelnemers zich
hadden ingeschreven. Er werd
op bijzonder hoog niveau
gespeeld.
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beide speler gebrand waren om
te winnen. Ook al omdat dit de
zevende partij van de dag was.
Dit was een partij waar de tireur
(schutter) het verschil kon
maken. Los was de betere en
won uiteindelijk met 13-10.

Los had in de voorrondes
samen met Kylian alle vijf
partijen gewonnen.
Na vijf voorgelote ronden waren
er nog 2 spelers met elk 4
gewonnen partijen. Het waren
Ejan van Beek 4 + 29 en
Sandra Leijh 4 + 17. Deze vier
spelers moesten de kruisfinale
spelen.
Jan Los moest de 1e partij in
de kruifinale tegen de nummer
4 Sandra Leijh . Zij was deze
dag erg goed op dreef en
plaatste bijzonder goed. Los
echter is een speler die alle
disciplines goed beheerst. Het
was geen partij Los had de toss
en plaatste alles op de but.
Leijh schoot nog wel maar
miste soms. Los pakte alle
kansen en won met 13-4.
De andere halve finale tussen
Ejan van de Beek en Kylian Los
was een hele mooie partij. Hier
zat echt alles in. Goed plaatsen
en schieten van beide zijden.
De scheidsrechter moest
regelmatig meten en een
beslissing forceren omdat de
spelers het niet eens konden
worden wie er lag. Uiteindelijk
won Ejan van de Beek en
Kylian Los baalde enorm wat hij
had graag tegenover zijn vader
in de finale willen staan. 13-11
Nu ging het in de kleine finale
tussen van Sandra Leijh en
Kylian Los. Je kon merken dat

De finale ging iedereen eens
goed voor zitten. Ejan van de
Beek die met alle toernooien
hoog eindigt en Los die meer
de grotere toernooien van de
bond speelt waren aan elkaar
gewaagd. Het werd een puntje
voor puntje gevecht en beide
spelers gaven geen duimbreed
toe. Er werd heel goed
geplaatst en weinig geschoten
omdat veel boules dubbel
gelegd werden als er dan
geschoten werd was de eigen
boules ook verloren. Het was
een bijzonder tactisch spel om
echt van te genieten. Tot 10-10
was het een strijd. Los kreeg
toen de betere kansen en
benutte deze dan ook met. Het
werd 13-10. Het was een
schitterende dag.

De reglementencommissie
krijgt veel vragen over de
toepassing van artikel 7.3 van
het RPS. Met name gaat het
daarbij om de bepaling dat bij
het uitwerpen van het but geen
minimale afstand geldt tot de
afbakeningslijnen of een
verlieslijn aan de zijkant van de
baan.
Deze bepaling leidt tot twee
vragen:

A. wat te
verstaan onder de ‘zijkant’ van
de baan?
B. wat is de situatie als er op
minder dan 50 cm van de
verlieslijn een balk of betonnen
rand ligt?
A.
Deze regel is gebaseerd op
speelterreinen met
afgebakende banen. Dan heb
je per baan twee ‘kopse’ kanten
(de korte kanten) en twee
‘zijkanten’ (de lange kanten). In
die situatie geldt in principe
géén minimumafstand tot de
lijnen aan de zijkant van de
baan, ook niet als dat
verlieslijnen zijn. Voor de kopse
kanten geldt een afstand van
50 cm.
Het RPS regelt echter niet hoe
dat zit als een speelveld niet is
verdeeld in afgebakende
banen. Op zo’n speelveld kan
in principe alle kanten op
gespeeld worden, en zijn er
geen ‘kopse kanten’ of
‘zijkanten’.
De reglementencommissie
heeft – in lijn met de richtlijnen
voor scheidsrechters op
Europees niveau – bepaald dat
in die situatie, dus als gespeeld
wordt op een speelveld zonder
afgebakende banen (maar wel
aan alle kanten omsloten door
een verlieslijn) voor alle
verlieslijnen de minimumafstand van 50 cm geldt bij het
uitwerpen van het but.
B.
Een veel voorkomende vraag
heeft te maken met de
afschotting (betonnen rand,
balk, etc.) die op veel
speelvelden is aangebracht en
vaak op minder dan 50 cm van
de verlieslijn ligt (officieel
minstens 30 cm). Deze
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afschotting geldt krachtens het
TRP als een obstakel in de zin
van het RPS, en bij het
uitwerpen van het but moet de
afstand tot een obstakel
minimaal 50 cm zijn.
De vraag die dan rijst is hoe dit
zich verhoudt tot de bepaling
dat er geen minimumafstand
geldt tot de verlieslijn aan de
zijkant van de baan (wat dus
alleen voorkomt in het geval
van afgebakende banen).
Het antwoord is dat bij het
uitwerpen van het but
aan alle vereisten moet worden
voldaan. Ook al geldt geen
minimumafstand tot een lijn,
dan geldt de minimumafstand
tot het obstakel nog steeds wél.

Team Het Zwijntje wint JvS
Toernooi
Woensdag 18 augustus heeft
na 2 jaar eindelijk weer het Jan
van Schaffelaar toernooi plaats
gevonden. Er hadden zich 24
teams ingeschreven.

Hierbij komen er 16 teams in de
A-Poule en 8 in de B-Poule.
Door 2 voorronden te spelen
worden de teams door de stand

ingedeeld in de poules. Het
team Kees Koogje (ABA
Rijswijk) en Annet Boluijt ('t
Zwijntje Apeldoorn) waren de
absolute winnaars.
Na de voorronden moest het
team van 't Zwijntje tegen
Hagen en Groot van Petanque
Barneveld. Het werd een grote
overwinning voor de
kampioenen. 13-3. Kees
Koogje is 4 jaar lang
Nederlands kampioen geweest
en heeft aan verschillende
WK's en EK's meegedaan en
altijd in de top meegespeeld.
In de 2e speelronde was het
team tegen Ben Kort en Kylian
Los (Mix) de kampioenen van
2019. Ook in deze ronde
kwamen tegenstanders niet erg
ver. Koogje schoot werkelijk
100% en Boluijt plaatste
precies waar nodig was. Het
was een genot om dit team te
zien spelen. 13-4.
De voorlaatste partij was het
tegen een ander team van 't
Zwijntje Vince Exalto en Wim
Boluijt. Deze teams kenden
elkaar al beter en was het een
mooie partij. Het ging wel
puntje voor puntje maar de
punten gingen wel naar de
kampioenen. 13-3.
De finale partij was tegen
Willem Ridderikhof en Corrie
van de Huure van
Randerbroek. . Deze partij
moest gespeeld worden op de
aangewezen baan door de
scheidsrechter. Degene die
uitgespeeld waren gingen er
goed voor zitten. Maar helaas.
Annet Boluijt plaatste wederom
zo goed dat Kees Koogje alleen
maar alles hoefde te
schieten
wat ook maar iets in de buurt
kwam. Het was inderdaad een
genot om een dergelijk team te
mogen zien spelen. 13-3. Met

deze
spelers zijn het ware
kampioenen en de zeer
terechte winnaars van de dag.

Sweater vermist
Wie heeft per ongeluk na afloop
van de tête à tête toernooi op 7
augustus een sweater
meegenomen. Eef van de Beek
had deze bij haar spullen
gelegd. Echter toen zij naar
huis wilde bleek deze te zijn
verdwenen. Kijk even je kleding
na en mocht je de sweater
hebben neem dan contact met
Eef op. Zij is je daarvoor
dankbaar

Arie Slichtenhorst en Ton
Zwezerijnen
doublettenkampien
Na een lange dag en een
spannende kruisfinale werden
Arie Slichtenhorst en Ton
Zwezerijnen als
doublettenkampioen
uitgeroepen. Tweede werden
Els Hogenes en Peter van
Wermeskerken, derde Jan en
Kylian Los en vierde Sandra en
Jon Leijh. Omdat onze razende
reporter op vakantie is
ontbreekt een volledig verslag
van dit toernooi

Agenda
Normale openingstijden
Maandag 19.00 uur
Woensdag 13.00 uur
Zaterdag 13.00 uur
25 september 10.30 uur
clubontmoeting Nijeboulers in
Barneveld
2 oktober 13.00 uur open dag
9 oktober 10.00 uur Herfsttoernooi

