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Petanque Barneveld te sterk voor Nijeboulers

Zaterdag 25 september heeft
Petanque Barneveld de
onderlinge confrontatie met de
Nijeboulers gewonnen met 3228. De 12 beste teams waren
uitgenodigd voor de onderlinge
strijd. Van de zes prijzen die er
te verdienen viel gingen er vijf
naar Petanque Barneveld. De
1e prijs ging naar Kylian Los en
Carlo Groot van Petanque
Barneveld. Zij waren het enige
team dat alle vijf wedstrijden
gewonnen had.
Het toernooi dat aan de
Gelreweg werd gespeeld was
met het goede weer en
ambiance een heerlijke dag
voor de jaarlijkse ontmoeting.
Met vijf voorgelote partijen
werden de teams gehusseld.
De 1e speelronde was ruim
voor de Barnevelders met 9
gewonnen van de 12.
Petanque Barneveld kwam veel
beter uit de startblokken dan de
tegenstanders en met zeer
verrassende en hoge uitslagen.
De tweede speelronde hadden
de Nijeboulers zich herpakt en
was de uitslag door de
pluspunten nog in het voordeel

van de Barnevelders met 6
gewonnen en 7 pluspunten. Dit
was wel het keerpunt en werd
er veel beter door beide
verenigingen gespeeld.
De derde partij was de omslag
al de Nijeboulers hadden nu er
7 gewonnen en Petanque
Barneveld helaas maar 5. Bij
de Barnevelders waren de
sterkere teams die hun partijen
bleven winnen terwijl er bij de
Nijeboulers er een team er
bovenuit stak.
De voorlaatste partij waren de
Barnevelders weer in het
voordeel met 7 gewonnen
partijen. Dus de voorsprong
bleef voor Petanque Barneveld.
Maar tot dusver was er nog
niets beslist. Er waren nu nog
maar 2 teams die alles
gewonnen hadden. Carlo Groot
en Kylian Los van Barneveld 4
+33 en Corrie van de Huure
met Marjan van de Veer uit
Nijkerk 4 + 21. Het team uit
Barneveld had veel meer
pluspunten en moest de laatste
partij wel winnen.
De finale partij was het
Groot/Los tegen Janny en Leen

van Hees.
Het team van Hees had 3
partijen gewonnen en kon zich
nog in de prijzen spelen. Het
werd geen partij. De
Barnevelders wonnen maar
liefst met 13-0. Zij waren
inmiddels zeker van de 1e
plaats en de dagprijs. Het team
Huure/Veer van Nijkerk moest
tegen Ejan van Beek en Dik
grotenhuis. Dit team had
vandaag hun dag niet en had er
pas 1 gewonnen. Maar deze
wedstrijd ging alles weer zoals
wij gewend waren. Het was een
echte strijd die ruim een uur
duurde. De Barnevelders
wonnen met 13-8 waardoor het
team van de Nijeboulers op de
ranglijst zou zakken. In plaats
voor het kampioenschap zakte
deze naar de vijfde plaats. Van
de 60 gespeelde partijen was
Petanque Barneveld weer de
beste en kwam de bokaal weer
terug in Barneveld.

Zaterdag 18 september 2021
ging de Grote Clubactie van
start! Petanque Barneveld doet
ook mee en natuurlijk willen we
zoveel mogelijk loten verkopen.
Ons doel dit jaar is sparen voor
onze eigen bijdrage aan de
realisatie van een boulodrome.
Een lot kost € 3,-, waarvan 80%
(€ ofwel 2,40 per lot) naar onze
clubkas gaat! Bovendien
maken kopers kans op
fantastische prijzen met als
hoofdprijs een bedrag van €
100.000,- en kun jij als
verkoper ook te gekke prijzen
winnen.
Wat is de bedoeling?
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Dit jaar gaan we geen papieren
loten verkopen maar via de
online verkoopmethode. Je
ontvangt van ons zaterdag 18
september een e-mail met
daarin een persoonlijke
verkooplink. Deel de link met
familie, vrienden, buren en
kennissen via e-mail, Whatsapp
en social media en verkoop zo
loten. Het bedrag wordt
eenmalig van de rekening van
de koper afgeschreven en de
koper ontvangt het lotnummer
op zijn bankafschrift en per email.
Wanneer, waar en hoe?
Je mag de loten verkopen aan
wie je wilt, te beginnen bij je
familie, vrienden en kennissen.
Ga voor meer informatie over
de winacties naar clubactie.nl.
Wij wensen je heel veel succes
met het verkopen van loten! We
gaan ervoor met z’n allen en
hopen op een geweldig
resultaat. Jouw inzet is goud
waard!
Tot op heden hebben 10
ledenloten verkocht. Dus een
oproep aan de anderen om hun
voorbeeld te volgen.

jaar geworden. Als vereniging
wisten wij dat Jaap al geruime
tijd ziek was. Echter Jaap sprak
daar weinig over want hij wilde
graag met zijn clubgenoten
boulen en niet telkens bezig
zijn met zijn ziekte. Enkele
dagen voor zijn overlijden
probeerde het bestuur nog
contact met hem te krijgen. Dat
lukte niet. Zijn partner vertelde
dat Jaap te ziek was om
contact te hebben. De nieuwe
medicijnen werken niet goed en
alternatief is er niet. Jaap heeft
dat al vaker gemeld op de
boule dus dat is geen nieuws
maar op ‘t moment dat het
zover is ligt dat toch heel
anders. In de laatste periode
speelde Jaap op de
speeldagen een paar partijtjes
mee. Heel anders dan de vele
toernooien die hij bij ons en
elders speelde, veelal met zijn
vaste maatje E-Jan. Jaap was
sinds 2016 lid van onze
verenging. Daarnaast was hij
lid van JBC de Hakhorst in
Leusden.
Wij wensen Marrie, familie en
vrienden heel veel sterkte om
dit verlies te dragen
RABO Club Support

bij
Rabobank Gelderse Vallei
bankieren.
Onze vereniging heeft zich net
als andere jaren aangemeld
voor deze actie. Dit jaar zullen
wij het bedrag gebruiken voor
het investeringsfonds van de
Boulodrome.
Via Rabo ClubSupport
investeert Rabobank Gelderse
Vallei € 200.000,- in lokale
verenigingen en stichtingen.
Van 4 t/m 24 oktober stemmen
de Raboleden via de Rabo app
of via internetbankieren op hun
favoriete club. Ook het
lidmaatschap regel je makkelijk
en snel via deze kanalen
waardoor je direct kan
meestemmen. Vanaf 4 oktober
kun jij als lid van de Rabobank
jouw stem uitbrengen op clubs
en verenigingen uit jouw buurt.
De stemperiode voor leden is
vanaf 24 oktober gesloten.
Stemmen is niet meer
mogelijk.
Hoe kan ik stemmen?
Door in te loggen in de app of
op onze website en via ‘Zelf
regelen’ en vervolgens ‘Mijn
Lidmaatschap’ kan je klikken op
Rabo ClubSupport.
Ik ben wel lid maar heb geen
stemcode ontvangen?
Dit jaar is het mogelijk om te
stemmen via de app of als je
ingelogd bent op de website
van Rabobank. Hiervoor is
geen stemcode nodig.
Stemmen kan ook als je lid
bent van de RBO-bank
Gelderse Vallei en geen
stemcode hebt ontvangen.

In memoriam
Donderdag 9 september 2021
is Jaap Zarkema na een
ziekbed overleden. Jaap is 64

Al jaren organiseert Rabobank
Gelderse Vallei de Rabo
ClubSupport.
De bank stelt een deel van de
winst beschikbaar voor
verenigingen en stichtingen die

Nog geen lid?
Ook het lidmaatschap regel je
makkelijk en snel via deze
kanalen waardoor je direct kan
meestemmen.
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Afgelopen zomer verscheen
een artikel over onze
vereniging in de Amersfoortse
Krant. Lang niet iedereen heeft
dit artikel kunnen lezen, op
verzoek tref je hieronder het
artikel aan.

PREMIUM
Jon Leijh probeert met militaire
precisie de boule van een
tegenstander verderop te
raken. © Cees Wouda

Jon (43) springt als
beroepsmilitair uit
vliegtuigen, maar als
hobby speelt hij het liefst
jeu de boules
Hij is met zijn tatoeages en
forse baard een opvallende
verschijning op de banen van
Petanque Barneveld. Jon Leijh
(43) springt als
beroepsmilitair uit helikopters
en vliegtuigen, doet ‘woeste
dingen’, maar staat op deze
zomerse woensdagmiddag
ontspannen zijn ballen te
gooien. Met militaire precisie,
dat wel.
Hij gaat diep door zijn
hurken, vernauwt zijn ogen tot
spleetjes, mikt en zoef, daar
vliegt een bal op weg naar een
plek zo dicht mogelijk bij
het but - of om een vijandige
bal weg te schieten.
Journalist Thijs Tomassen en
fotograaf Cees Wouda trekken
eropuit om te ervaren hoe het
zomerse buitenleven ontluikt. In

de cabrio van Cees toeren ze
langs de randen van de regio,
op zoek naar klein geluk in
zonnige tijden. In
(slot)aflevering 8: petanque in
Barneveld.
Hoofd leegmaken
Het spelletje heeft zijn hart
gestolen. Hij begon zoals
zovelen: op de camping in
Frankrijk. ,,Eerst voor de fun,
met familie. Was leuk natuurlijk.
Dan ga je verder, speel je een
toernooitje met Fransen in het
dorp. Eenmaal thuis heb je de
smaak te pakken. Mijn
schoonvader zat bij de
vereniging en vroeg of ik erbij
kwam. Ze konden ook nog wel
iemand in het bestuur
gebruiken, dus dat ben ik erbij
gaan doen. Ik hou me bezig
met de wedstrijdleiding.”
Nee, zegt Jon lachend, hij krijgt
hiervan niet de adrenalinekick
die hij gewend is. ,,Maar het is
wel heel erg leuk om te doen.
En vergis je niet: het kan
spannend zijn. Er is veel
interactie met je mede- en
tegenspelers. Het sociale
karakter in combinatie met de
uitdaging van het spel en even
lekker je hoofd leegmaken, dat
maakt waarom onze zestig
leden hier graag komen.”
Keuzes
Ja, Jon weet het: petanque is
de zomersport bij uitstek, maar
heeft wel met een
‘imagodingetje’ te kampen.
,,Mensen denken vaak: jeu de
boules, dat kan iedereen toch?
Nou, vergeet het maar. Ja, op
de camping legt iedereen zijn
boule dicht bij het butje, maar
hier draait het om techniek,
behendigheid en heel veel
tactiek. Wat doe je als eerste?
Wanneer ga je schieten,

wanneer ga
je plaatsen? Ga je verdedigen?
Aanvallen? Met je keuzes
beïnvloed je het spel en dat
maakt het mooi.”
Jon is overigens meer een
schieter dan een plaatser. En
dat betekent dat hij de ballen
van zijn tegenstrevers probeert
weg te schieten. Hij laat zijn
eigen gladde boules zien.
,,Daar kun je beter mee
schieten. Boules met groeven
erin zijn weer beter om mee te
plaatsen. Het is net als
dartpijlen, die worden vaak ook
op maat gemaakt.”

De leden van Petanque
Barneveld beoordelen een
spelsituatie. © Cees Wouda
Tijd voor wat opheldering. Want
waarom heet het hier een
petanquevereniging te zijn en
niet een jeu-de-boules-club?
Jon: ,,Jeu de boules betekent in
het Frans spel met ballen. Het
is een verzamelnaam en
petanque is een van de spellen.
Het is de variant die in
Nederland het meest wordt
gespeeld.”
Doorspelen
Zonneklaar. Dit Barneveldse
gezelschap bestaat sinds 1984
en speelt zijn onderlinge potjes
en toernooien op een drietal
buitenbanen in het centrum van
het dorp. De wens om een
overdekte speelhal te
betrekken is bekend in
Barneveld. ,,Dan kunnen we in
de winter doorspelen. Dit spel
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gaat veel beter als het lekker
warm is, zeker voor oudere
mensen. Als het koud wordt
kunnen hun handen zeer doen.
Dit is superweer trouwens. Niet
te heet, lekker zonnetje.”
Leo Brouwers (77) vermaakt
zich dan ook kostelijk. Zijn
vorige hobby, saxofoon spelen,
hield vanwege
gezondheidsredenen op. Hij
vond in petanque een waardige
vervanger. ,,Van
vakantieboulen naar echt
boulen. Wat mij destijds het
meeste opviel, was dat er zo
vreselijk veel spelregels zijn.
Het is niet gewoon een balletje
gooien; het is een tactisch
spel.”
Verloren
Wees gewaarschuwd: sommige
tegenstrevers zijn zo goed dat
het frustrerend kan zijn. Leo
kan het beamen. Normaal is hij
toch wel in de bovenste
regionen te vinden, maar
vandaag wil het voor geen
meter. ,,Je hebt dagen dat je
gooit als een achterlijke, alles
raak. Maar vandaag heb ik dik
verloren. Ach, het blijft een
spelletje voor mij. Of je nu goed
of slecht bent, je wordt hier
evengoed opgenomen.”
Bardienst - IVA certificaat
IVA Certificaat voor ieder
bardienstvrijwilliger nodig!
Alcohol schenken brengt grote
verantwoordelijkheid met zich
mee. Zo is het van belang dat
jongeren onder de 18 jaar geen
alcohol krijgen in het clubhuis.
Daarnaast willen we
alcoholmisbruik en rijden onder
invloed voorkomen. Volgens de

Drank- en Horecawet zijn wij
als vereniging verplicht iemand
achter de bar te hebben staan
die in het bezit is van een IVAcertificaat. IVA staat voor
Instructie Verantwoord Alcohol
schenken.
Omdat bij onze vereniging
vrijwilligers meedraaien met de
bardiensten, moeten zij
beschikken over het certificaat
Instructie Verantwoord Alcohol.
Heb je dit certificaat nog niet,
dan vragen wij je dat zo snel
mogelijk te gaan halen.
Op de IVA website kun je de
informatie vinden en online de
test doen (duurt 15 à 20
minuten). De test bestaat uit 20
vragen. Alle vragen zijn multiple
choice. Wanneer je 16 vragen
of meer goed hebt beantwoord,
heb je de test succesvol
afgerond en ben je een
gekwalificeerde barvrijwilliger.
Je krijgt het certificaat online
toegestuurd.

naar infopetanquebarneveld@g
mail.com.
Alvast dank voor je
medewerking,
Barcommissie Petanque
Barneveld.

Agenda
Normale openingstijden
Maandag 19.00 uur
Woensdag 13.00 uur
Zaterdag 13.00 uur
9 oktober 10.00 uur Herfsttoernooi

Let op! Vul bij de vraag naar
het email adres van de
barverantwoordelijke het adres
van de barcommissie
in: infopetanquebarneveld@gm
ail.com. Wij krijgen een kopie
van je certificaat en zullen dat
in het ledensysteem opslaan.
Wij kunnen dan bij controle
aantonen dat onze leden
beschikken over de vereiste
papieren.
Er is nog geen geldigheidsduur
voor het certificaat, dus heb je
het eerder gehaald
(bijvoorbeeld voor een andere
vereniging), stuur dit dan (liefst
digitaal)

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je als lid van Petanque Barneveld staat ingeschreven. Wens je geen nieuwsbrief te
ontvangen stuur dan een reactie naar infopetanquebarneveld@gmail.com en je wordt uitgeschreven.

