
Bestuurscup 2021, 

Eindelijk weer echt Boulen. 

Op 3 juli 2021 is de Bestuurscup van NJBB District West gespeeld bij                          

De Vaste Voet uit Sassenheim, deze club zou in 2020 al gastvereniging zijn 

omdat ze 40 jaar bestonden. Dat ging helaas door de Corona pandemie niet 

door. Dit jaar ging echter op 25 juni Nederland weer zover van slot na een 

zwaar jaar zonder wedstrijden en mochten we weer wedstijden spelen.                    

Dus hebben we besloten om de bestuurscup door te laten gaan met een 

beperkte capaciteit van 78 deelnemers zodat iedereen veilig kon spelen                     

terwijl er netjes genoeg afstand kon worden gehouden.   

De accommodatie was prima in orde gemaakt voor dit evenement met ruime banen en voldoende 

schuilgelegenheid voor zowel de zon als mogelijke regen. De vereniging hat de accommodatie prachtig in 

orde gemaakt met ondermeer gebruikmaking van de NLPetanque  promotie vlaggen en parasols, natuurlijk 

naast hun eigen versieringen. Ook waren de lunch met goed belegde broodjes en 

soep weer prima verzorgd. De vereniging zorgde volgens de traditie zelf voor een 

heerlijk gebakje bij de koffie met daarop het logo van club en een referentie naar 

het 40 jaar bestaan. Tevens kreeg iedere deelnemer een aandenken in de vorm 

van en butje met daarop 40 jaar De Vaste Voet.  De Club had ook de verkoper van 

Obut gevraagd met zijn stand en die had ook nog een leuk aandenken voor 

iedereen, een kurkentrekker met daaarop het woord petanque, zeer attent.                     

Het bondsbestuur liet vanwege het 40 jaar bestaan een prachtige bos bloemen 

bezorgen voor de club.     

Er was ruim een jaar zeer weinig tot geen contact 

geweest tussen de bestuurders van de clubs en 

dus werd er veel over van alles en nog wat 

gekletst en contacten aangehaald, natuurlijk is dit 

een van de doelen van dit toernooi.  Verder 

hoorde ik veel opmerkingen over hoe blij men was 

dat er eindelijk weer eens in wedstrijdverband kon 

worden gespeeld, al staat natuurlijk bij dit toernooi 

vooral het onderling samenzijn in een sportieve 

wedstrijdsfeer bovenaan. 

Het toernooi zelf was een mêlee over vier ronden 

in triplettevorm waarbij in elke wedstrijdspelers 

van zes verschillende clubs elkaar ontmoeten.              

Er werd gespeeld met een tijdslimiet van 50 

minuten met maximaal 1 extra ronde.  

Er waren dit jaar 18 verenigingen present, 

aangevuld met een team van het district en een 

van bondsbestuur en bondsbureau, in totaal 74 deelnemers. 

Verder was het weer lekker, 25 graden met af en toe zon en af en toe een wolkje.  Regen bleef ons 

gelukkig bespaard, dus veel meer perfectie qua omstandigheden was bijna niet mogelijk. 

Dan de uitslagen, hoewel bijzaak, maar toch wel van belang. Er waren maar liefst negen deelnemers die 

alle vier de partijen hadden gewonnen, waarvan er vier met bloemen naar huis gingen. Dick Duijnhoven 

van De Vaste Voet werd individueel eerste met 4 winst en een saldo van 34, tweede werd Ruud 

Hoogervorst van JB Hillegom met 4 +33, derde was Tineke Walvis van Les Pointeurs met 4 + 30 en vierde 

was Rien Visser van Petanque Lijnden met 4 +27.  De overige spelers met 4 gewonnen waren in volgorde 

Jan vd Poel van JB Hillegom, Tineke Verhoef en Dorine Martron beide van JBV Bulderbaan, Trix 

Hummelink van District West en Hennie Visser van Petanque Lijnden.  



De Wisselbeker en de bloemen voor de best presterende vereniging gingen 

dit jaar naar JBV Bulderbaan uit Amstelveen, dit team bestond ut de spelers 

Dorine Martron en Thomas en Tineke Verhoef. Zij wonnen 11 van de 12 partijen en 

hadden daarmee een recordscore van 92% gewonnen partijen. 

Enig gevoel voor humor kan de winnaar van twee jaar geleden (Les Boules Fleuries 

uit Lisse) niet ontzegd worden, want op de beker prijkte niet alleen een toegevoegd 

plaatje ne de naam van hun club als winnaar in 2019 maar ook een platje met 2020 

pandemie. Daar mag de winnaar van dit jaar een plaatje met de naam van hun club 

als winnaar van 2021 aan toe voegen. 

Hoewel natuurlijk al gedaan na afloop het toernooi wil ik graag de gastvereniging 

De Vaste Voet nogmaals heel erg danken voor de gastvrijheid en als laatste dank 

alle vrijwilligers van de gastvereniging voor de fantastische verzorging van de dag. 

Uitslag van de teams hieronder. 

Uw wedstrijdleider  

Andries Wijand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 # Vereniging Gesp partijen Wp totaal Saldo totaal % gew partien (1) gem saldo pp (2)

1 JBV Bulderbaan 12 11 56 92% 4,7

2 JB Hillegom 16 12 60 75% 3,8

3 Petanque Lijnden 16 12 36 75% 2,3

4 Boulende Schaep 12 8 21 67% 1,8

5 District West 11 7 26 64% 2,4

6 Les Pointeurs 16 10 19 63% 1,2

7 Boule Union Thamen 12 7 14 58% 1,2

8 De Vaste Voet 16 8 27 50% 1,7

9 NJBB Bestuur 12 6 10 50% 0,8

10 Les Francophiles 16 8 8 50% 0,5

11 Waddinxveen 16 8 -11 50% -0,7

12 Grand Cru '82 16 8 -17 50% -1,1

13 Les Boules Fleuries 16 7 9 44% 0,6

14 OSB Bodegraven 16 7 -34 44% -2,1

15 De Boulende stier 16 6 -35 38% -2,2

16 De Spaanse Ruiter 16 6 -37 38% -2,3

17 L' Esprit 16 5 -43 31% -2,7

18 Gouda Petanque 16 5 -47 31% -2,9

19 Zandvoort 16 4 -25 25% -1,6

20 Amicale Boule d' Argent 12 3 -30 25% -2,5


