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Nieuwsbrief 

 
 

Van de voorzitter 

Beste jeu de boules vrienden, 
 
Nu ik dit schrijf is het buiten amper 10 graden, dus voorlopig nog 
geen zomer. 
Geen zomer, maar wij als club, zijn er wel klaar voor. 
Buiten zijn er nieuwe tafels en stoelen aangeschaft, de oude waren 
bijna 20 jaar oud en het materiaal begon te verharden en kans op 
breken werd groter, gevaarlijke situaties. 
 
De fietsen staan weer buiten de omheining van het speelveld, zodat 
er weer vrijuit gespeeld kan worden. 
Wanneer er binnen of buiten gespeeld wordt, beslist de 
wedstrijdleider. 
Ben je het niet eens met zijn beslissing overleg dan met de 
wedstrijdleider om tot een oplossing te komen, maar ga niet lopen 
kwarren. 
 
Onlangs hebben we onaangekondigde controle gehad van 
controleurs vanwege drank- en horecawet, alles was in orde, alleen 
moesten we stickers aanbrengen, dat we geen alcoholische dranken 
mogen verkopen aan jongeren beneden de 18 jaar. Intussen zijn de 
stickers aangebracht. 
 
Voor de WSC is alles erg onduidelijk of er volgend jaar nog in 
dezelfde vorm gespeeld kan worden. 
De NJBB heeft de regels gewijzigd. 
Diverse bijeenkomsten zijn al geweest, waarin ook wij 
vertegenwoordigd waren. Helaas moeten we wachten tot 17 juni a.s. 
dan moet er een nieuw plan liggen, hoe in de komende winter 
gespeeld zou kunnen worden. 
 
Tot slot:  
Denk aan onze zieken en geef het door aan Ada of Jeanne, als 
iemand langere tijd afwezig is of zal zijn.  
 
Een goede zomer en vakantietijd toe gewenst.  
 
Uw voorzitter, 
J. ‘t Hart  

  

 

Jeu de Boules Vereniging  
‘s-Gravenboules  
Van 
Leeuwenhoekstraat 40  
2693 BG ‘s-Gravenzande  

Telefoon: 0174-421622 
 
In dit nummer: 
 
Van de voorzitter  
 
Bestuursmedelingen  
 
Van de penningmeester 
 
Onderhoud gebouwen 
 
Tank & Schenk actie 
 
Van de wedstrijdleiding  
 
Toernooien  
 
Activiteitencommissie 
 
 
Wetenswaardigheden: 
 
 
Je weet nooit wat je kunt totdat je 
het probeert.… 
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Bestuursmedelingen 
 
Website s-Gravenboules  
Onze eigen website, te vinden op www.s-gravenboules.nl, wordt steeds meer gebruikt om inzicht te geven 
op wat er gebeurd binnen de club. Voor enkele onderdelen, zoals de informatie van de WCK en de WSC 
is een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord is te verkrijgen via de wedstrijdleiding of een van de overige 
bestuursleden.  
 
Onderhoud  
Indien u interesse heeft om Evert Vreugdenhil, bestuurslid onderhoud, bij de uitvoering 
van zijn werkzaamheden ter zijde te staan, bent u van harte welkom bij allerlei kleine 
onderhoudswerkzaamheden. U kunt zich rechtstreeks bij Evert opgeven.  
 
Commissie “Lief en Leed”  
Door het bestuur is een commissie “Lief en Leed” aangesteld. Het doel van deze 
commissie is om (langdurige) zieken en zij die in een ziekenhuis verblijven te gaan 
bezoeken.  
Gezien het grote aantal leden van onze vereniging kan de commissie niet altijd op de  
hoogte zijn van zieken c.q. ziekenhuisopname van onze leden. De commissie vraagt 
dan ook eenieder die op de hoogte is van zieken c.q. ziekenhuisopname van een onzer 
leden dit te melden aan: Ada Beekenkamp tel:0174-413805 of Jeanne 
Bergenhengouwen 0174-626382 
 
Mededelingenbord  
Wilt u op de hoogte blijven van tussentijdse berichtgevingen over data m.b.t. schoonmaak- en 
onderhoudswerkzaamheden, bardiensten en/of andere berichten, vergeet dan niet wekelijks het 
mededelingenbord te raadplegen.  
 
Adreswijziging  
Gaat u verhuizen of bent u verhuisd, geef dit dan door aan het secretariaat voor een correcte 
ledenadministratie.  

 
Opzeggen Lidmaatschap  
leder jaar worden wij geconfronteerd met opzeggingen na het versturen van de contributie nota. Wij willen 
u er dan ook op wijzen dat het lidmaatschap schriftelijk moet worden opgezegd tot 4 weken voor het einde 
van het kalenderjaar.  
De opzegging gaat dan in per de eerstvolgende 1 januari.  

 
Herhalingscursus voor de AED 
Op 2 april jl hebben een aantal leden de herhalingscursus voor de AED gedaan. Onze 
vereniging is in het bezit van een AED. Deze hopen wij uiteraard nooit nodig te hebben, 
maar ook ons kan het overkomen dat iemand hartproblemen krijgt. Op dat moment moet 
er natuurlijk wel iemand zijn die kan reanimeren en dit apparaat kan bedienen. We 
hebben zo’n 12 personen die hiervoor zijn opgeleid. Mochten er leden zijn die zich 
hiervoor willen aanmelden, horen wij dit graag. 
 

  

 

 



 

   

Mei 2019  Pagina 3 van 7 

   
 

Contributie structuur van de NJBB 
Er is nieuws over de contributiestructuur welke in 2020 ingaat. 
Deze nieuwe structuur is voor leden met een licentie. 
Recreanten en vrienden vallen buiten deze regeling. 
Dit voorstel is door de bondsraad in de vergadering van 24 november 2018 unaniem aangenomen.  
 
ÉÉN LICENTIE 
De eerste belangrijke verandering is dat alle leden een en dezelfde licentie krijgen. Het onderscheid 
tussen C- en W-licentie vervalt. Voor die licentie hoeven de leden niet meer apart te betalen. Alle leden 
hebben gelijke speelrechten en kunnen altijd en overal gaan spelen waar ze willen. Zo kan een speler 
die wel wil meedoen aan de competitie maar 14 zaterdagen NPC te intensief vindt, toch een keertje 
invallen als dat zo uitkomt. Ook leden die het spel nog niet zo goed beheersen, kunnen meedoen aan 
wedstrijden en toernooien. Dit draagt bij aan de gezamenlijke koers: petanque als competitiesport  
BONDSBIJDRAGE  
De tweede belangrijke verandering is dat alle verenigingen een vast bedrag per lid gaan betalen als 
bondsbijdrage. De huidige staffelafdracht en licentiekosten komen te vervallen. De bijdrage per lid is 
derhalve voor alle verenigingen gelijk. Dat is wel zo eerlijk en simpel. De bondsbijdrage wordt in de 
vergadering van de bondsraad in mei 2019 definitief vastgesteld. Bij ongewijzigde omstandigheden 
wordt een bondsbijdrage van € 22,50 voorgesteld. In de nieuwe situatie zullen sommige verenigingen 
meer, andere minder gaan betalen dan voorheen. Het is aan de verenigingen om te bepalen hoe ze 
daarmee om willen gaan. Misschien wordt het verschil doorberekend aan de leden, maar misschien 
zijn er ook andere oplossingen denkbaar, bijvoorbeeld om de prijzen in de kantine iets te verhogen of 
wat extra inkomsten te genereren uit leuke clubacties.  
De bondsbijdrage per lid, die de verenigingen gaan afdragen, is bestemd voor de financiering van de 
algemene kosten van de bond. De bond maakt immers de nodige kosten voor de uitvoering van een 
aantal belangrijke taken. Dat betreft bijvoorbeeld: 

• De verdere ontwikkeling en verbetering van het sportaanbod, zoals NPC en districtscompetities;  

• De internationale wedstrijdsport en deelname aan EK’s en WK’s; 

• Ontwikkeling en verbetering van de opleidingen; 

• Beleid- en strategieontwikkeling; 

• Belangenbehartiging op nationaal niveau, bijvoorbeeld bij sportkoepel NOC*NSF; 

• Verenigingsdienstverlening, zoals bestuursondersteuning en collectieve verzekeringen; 

• Communicatie, marketing en promotie van de sport petanque; 

• Algemene bedrijfsvoering. 
INSCHRIJFGELDEN 
Naast de bondsbijdrage van de verenigingen, krijgt de bondsorganisatie ook de benodigde inkomsten 
uit inschrijfgelden. Zoals ook nu al het geval is, betalen de spelers voor hun deelname aan wedstrijden, 
toernooien en competities inschrijfgelden. Dat is het principe van ‘you play, you pay’.  
Dat zal in de nieuwe structuur niet veranderen. Spelers die veel aan wedstrijden meedoen, betalen dus 
relatief meer voor hun sport dan spelers die dat minder vaak doen.  
Wel zo eerlijk. Hier tegenover staat dat in de nieuwe contributiestructuur wel alle leden overal aan 
kunnen deelnemen als ze dat willen. Sportgericht dus. Overigens kunnen ook verenigingen de 
inschrijfgelden van de spelers (deels) voor hun rekening nemen. Bij een aantal verenigingen gebeurt 
dat ook al. Ook dat is een keuze die de vereniging zelf maakt.  
BESLUITEN BONDSRAAD 
Voorts zijn in de bondsraad nog de volgende besluiten genomen over de nieuwe contributiestructuur, 
die onderdeel uitmaakten van het bestuursvoorstel. 

• Op dit moment zijn er ongeveer 250 aangemelde spelers die lid zijn van 2 of meer verenigingen 
aangesloten bij de NJBB. Voor die leden die tevens bij een andere vereniging worden aangemeld, 
worden aan de tweede (en mogelijk overige) vereniging(en) alleen administratiekosten in rekening 
gebracht. De extra vereniging(en) worden op de licentie vermeld. Een speler kan overigens in de 
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NPC alleen uitkomen voor de vereniging die op de licentie staat vermeld als eerste vereniging. Een 
speler kan bij meerdere lidmaatschappen wel kiezen voor welke vereniging hij/zij wil deelnemen aan 
een mogelijke districtscompetitie. 

• Het is voor spelers het gehele jaar mogelijk om zich te laten overschrijven naar een andere 
vereniging. Echter: wanneer een deelnemer aan de NPC of een andere competitie gedurende de 
lopende competitie wordt overgeschreven, kan hij/zij die competitie niet vervolgen in verband met 
mogelijke competitievervalsing. 

• Om de sportbeoefening en het lidmaatschap bij verenigingen voor jeugdleden te stimuleren, zal 
voor jeugdleden (tot 18 jaar) een korting gelden van 50% op de bondsbijdrage per jeugdlid. 

• De nieuwe contributiestructuur wordt ingevoerd per 1 januari 2020.  

• Het bondsbureau zal het jaar 2019 benutten om allerlei administratieve aanpassingen door te 
voeren die de overgang naar de nieuwe contributiestructuur soepel laten verlopen. Het is de 
bedoeling dat er een nieuw digitaal ledenadministratiesysteem wordt aangeschaft. Het 
bondsbestuur streeft ernaar om alle verenigingen voor 1 september 2019 te informeren over de 
aanpassingen die dit met zich meebrengt. 

SIMPELER, EERLIJKER EN SPORTGERICHTER 
De nieuwe contributiestructuur is simpeler, eerlijker en sportgerichter. Dat alles draagt bij aan onze 
doelstelling: petanque als competitiesport. Zo bouwen we samen verder aan de toekomst van onze 
sport. Zodat niet alleen wij, maar ook de komende generaties kunnen genieten van een goed 
georganiseerde, levendige en mooie petanquesport in Nederland.  

 
Van uw penningmeester: 
 
Beste mensen ,  
 
Elk kwartaal komt de vraag van de secretaris heb je nog een artikeltje voor onze nieuwsbrief. 
Je moet er wel voor waken dat je niet elke keer opnieuw dezelfde onderwerpen gaat bespreken , maar 
er zijn natuurlijk altijd wel een aantal zaken welke elke keer gewoon weer terug komen. 
 
Een ervan is de contributiebetaling …. wat jammer dat er in de maand mei nog steeds een aantal 
leden vanuit gaan ,  dat deze verplichting betaald kan worden wanneer het hun uit komt. Aantal 
hebben echt nog niet betaald !! 
 
Het kassasysteem is wel aardig ingeburgerd , dus kunnen we  in de tweede helft van het jaar de 
volgende stap gaan nemen:  op naar betalen met pinautomaat en zelfs contactloos betalen. 
 
Het buitenmeubilair is vervangen nu maar hopen op veel buiten spelen. 
Ook de actie van de buitenbankjes is met succes afgerond . 
 
De nieuwe projecten voor de komende maanden zijn o.a. besproeiingsinstallatie 
aanpassen tegen legionella.  Dit is een vrij kostbare klus maar , wordt verplicht gesteld vanuit de 
gemeente en Delfland. 
Ook de noodverlichting heeft de nodige aanpassingen ondergaan, is ook zeker een verplichting maar 
voor beide projecten geldt “ veiligheid voor alles “! 
 
De subsidie vanuit de gemeente voor de aanschaf van zonnepanelen is goedgekeurd. 25% van de 
totale kosten wordt door de gemeente voor hun rekening genomen , wat de terug verdientijd zeker 1,5 
jaar korter maakt. 
Deze actie is goedgekeurd door de leden op de afgelopen ledenvergadering. 
Ondanks de mooie financiële meevaller is dit best een behoorlijk investering. 
Wij hebben op de ledenvergadering de mogelijkheid geopperd om deze investering eventueel via een 
uit te geven obligatielening onder de leden te laten plaats vinden. 
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Op korte termijn ontvangt u een voorstel met de mogelijkheden via uw e-mail. 
Dit is dan een mooie aanleiding om te inventariseren of er voldoende interesse is voor deelname . 
En nu maar hopen op een mooie zomer met veel zonuren is goed voor de mens en onze energienota !. 
 
Nico Kaman. 
 
ONDERHOUD GEBOUWEN. 
 
Zoals elk bouwwerk heeft ook onze boulesaccomodatie onderhoud nodig. Dat betreft dit jaar met name 
het buitenschilderwerk aan deuren en ramen. Deze werkzaamheden staan gepland voor mei/juni 2019. 
Daarnaast zijn er ook nog wat kleinere schilderwerken en om die reden hangt er aan het magneetbord 
in de hal een intekenlijst voor leden, die op vrijwillige basis medewerking willen verlenen aan deze 
werkzaamheden. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met Evert Vreugdenhil tel. 06-55524868. 
Wij hopen op een positief respons, want onroerend goed is een kostbaar bezit om zuinig op te zijn! 
 
TANK & SCHENK ACTIE BIJ ESSO DE ROTONDE  

Esso de Rotonde is een modern tankstation gelegen aan de rand van het centrum van ’s-Gravenzande. 
Het tankstation is voorzien van alle gemakken die je van een tankstation kunt verwachten. Van Tabak tot 
zoetwaren, van voorverpakte broodjes tot en met telefoonkaarten. 
Het station is 7 dagen per week geopend. Nog geen drie jaar geleden lanceerden de leden van de 
coöperatieve vereniging De Vrije Pomp onder veel belangstelling hun eigen merk: Peut.  In Moordrecht 
werd de naam, huisstijl en filosofie van dit oer-Hollandse merk voor het eerst met Nederland gedeeld. 
Peut is anders denken en anders tanken. “En daar past dus ook een ander en eigentijds 
spaarprogramma bij” Aldus Pieter van Gennep. Pieter is bedenker van het spaarprogramma 
Tank&Schenk. Een spaarprogramma dat de lokale betrokkenheid van de tankstation-ondernemers 
onderstreept en hun klanten de gelegenheid geeft om met een goed gevoel het tankstation te verlaten. 

Voor elk liter brandstof die je bij Esso “De Rotonde” tankt gaat er namelijk 1 cent naar een lokaal of 
landelijk goed doel. Welke dat is, bepaalt de klant op het display bij de kassa. Klinkt goed? Inderdaad. 
En het slaat aan. Sterker nog. Er wordt gretig gebruik van gemaakt. Klanten dragen zelf goede doelen, 
sportverenigingen of culturele instanties aan. Clubs die wel een financieel steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Die motiveren vervolgens hun leden weer om bij Esso te tanken en zo de clubkas te 
spekken. 

Op deze manier heeft het unieke spaarprogramma Tank&Schenk ervoor gezorgd dat landelijke goede 
doelen en het lokale verenigingsleven ruim een kwart miljoen euro hebben kunnen verdelen. En dat is 
een unicum. “Dit is precies wat ik voor ogen had met het spaarprogramma” Aldus Pieter van Gennep. 
Elkaar ondersteunen en nu eens een keer niet sparen voor eigen gewin. Past goed bij de kernwaarden 
van onze leden. Nuchter, oer-Hollands, een tikkie rebels en sterk lokaal betrokken. Wat ons betreft 
Tanken en Schenken we lekker door. Op naar de volgende mijlpaal. 

Van de wedstrijdleiding 
 
Westlandse Clubkampioenschappen 
Opnieuw is ’s-Gravenboules kampioen geworden van seizoen 2018-2019. Betekend dat we onze titel 
volgend seizoen wel weer moeten verdedigen. Zolang er nog geen nieuwe wedstrijdleiding of 
commissie is zal de secretaris nog steeds waarnemen, ondanks dat hij heeft aangegeven te stoppen . 
We gaan ervan uit dat deze vacature snel kan worden ingevuld.  
Aanmelden voor het nieuwe seizoen 
Wanneer je wilt meespelen met de Westlandse Clubkampioenschappen zoek dan een teammaat en 
meld je als koppel aan hiervoor. We maken dan een nieuwe indeling voor de wedstrijden voor volgend 
seizoen. Aanmelden kan via info@s-gravenboules.nl  
Hiervoor is geen licentie nodig. 
 

mailto:info@s-gravenboules.nl
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Winter Senioren Competitie 
Ook de Winterseniorencompetitie is geeindigd. Team 1 van ’s-Gravenboules wist in de finale te winnen 
en werd kampioen van seizoen 2018-2019. Team 2 eindigde in Groep E op plaats 5.  
Voor het nieuwe seizoen kan je je als team ook aanmelden. Hiervoor moet je met 3 spelers zijn en er is 
voor deze competitie wel een NJBB licentie nodig. 
 
Activiteitenteam 
Er is een gezegde “REGEREN IS VOORUIT ZIEN “Niet erg betrouwbaar als wij naar De Haag kijken, 
maar daar is deze uitspraak nog niet helemaal doorgedrongen. Wij als team hebben voor 2019 een lijst 
van activiteiten met bijbehorende data gemaakt. 
 

• Zaterdag 01 --- 06 Grootouder/kleinkind toernooi, 

• Woensdag 10 --- 07 Rondje Breeje Durp, 

• Zaterdag 17 --- 08 Frans toernooi, 

• Zaterdag 7 --- 09 Strand tournooi 

• Zaterdag 05 – 10 Cees Camfferman toernooi, 

• Zaterdag 14 – 12 Kerst boules 

• Zaterdag 28 – 12 Oliebollen toernooi. 
Al deze Toernooien worden vooraf via mededelingen bord aangegeven. 
Beste leden van onze club, Teams kunnen hun uiterst best doen om alles naar ieders tevreden te 
organiseren maar een positief resultaat het lukt allen als we allemaal met plezier aan deze activiteiten 
meedoen. 
 
Van de teamleider Jaap 
 
Zomaar een nieuwsbericht op 29 april 2019 op Nu.nl 

Jeu de boules, een van origine Frans spel, lijkt Nederland te veroveren in een nieuwe vorm. In juni 
opende de eerste jeu-de-boulesbar in Amsterdam en ook in Utrecht kan het spel vanaf donderdag 
binnen gespeeld worden. Is het spelletje met de ballen in opkomst? En waarom? 
Een balletje gooien, een biertje drinken en een hapje eten; jeu de boules moet volgens Rogier van 
Genugten van Mooie Boules in Amsterdam het nieuwe uitje worden. "Het is een laagdrempelig spel dat 
iedereen kan spelen. De grote ballen bij het kleine balletje gooien, dat hoef je niet drie keer uit te leggen. 
Je kunt het fanatiek spelen, of juist heel rustig en lekker veel praten." 
Dat is ook waarom JEU in Utrecht donderdag de deuren opent, vertelt woordvoerder Roy Goorts. "We 
willen een andere manier bedenken waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten. Op de camping is de 
jeu-de-boulesbaan een echte ontmoetingsplek, dat willen wij ook creëren." 
Een alternatief voor bowlen en lasergamen 
Daarnaast moet het een alternatief worden voor bowlen, lasergamen en escaperooms, vertelt Goorts. 
"Altijd maar hetzelfde uitje bij vrijgezellenfeesten en kinderfeestjes, of alleen maar een biertje doen in de 
stad – we wilden iets anders." 
Het grijpen naar jeu de boules als uitje heeft volgens de Tilburgse Ad Vingerhoets, professor in gedrags- 
en sociale wetenschappen, niet veel te maken met nostalgie, maar het krachtige concept van het spel. 
"Dit spel doorstaat de tand des tijds. De Inca's speelden al balspellen. En dobbelen, ook een krachtig 
spel, werd al gespeeld door de oude Grieken. Nu wordt jeu de boules met een modern sausje 
overgoten, maar het wezen van het spel blijft gelijk." 
Vingerhoets betwijfelt of het spel binnen en in een stad wel uit de verf komt. "Ik woon zelf in Brabant en 
bijna alle dorpen hebben wel een baan in de buitenlucht. Ik kan me voorstellen dat een baan in de 
buitenlucht en in een buurt beter is dan in een bar. Het kleinschalige en het contact met buurtgenoten 
hoort bij het spel. Daarin zit vooral de kracht." 
Spel dat verbroedert 
Van Genugten snapt het punt van de professor. "In Amsterdam zijn er iets van zeven of acht losse 
banen in de stad, en daar komt de buurt samen. Toch zie ik ook bij ons een buurtfunctie, vooral op 
zaterdag en zondag. Veel mensen komen even binnen hangen en gaan dan weer door. Daarnaast 
verbroedert het, je kunt met onbekenden spelen en er wordt veel gepraat bij de banen." 

https://www.nu.nl/utrecht/5529404/eerste-utrechtse-jeu-boulesbar-jeu-woensdag-open.html
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Het idee voor de eerste jeu-de-boulesbar in Nederland komt voort uit het brein van Van Genugten, die 
samen met een paar vrienden op een foodfestival stond. "We hadden een hapje en een drankje, maar 
we hadden niet echt iets te doen. Na wat brainstormen bedachten we dat jeu de boules een leuk spel 
zou zijn om te doen, ook omdat iedereen het kan." 
De ondernemer startte met jeu-de-boulesevenementen in de Amsterdamse buitenlucht, met als 
hoogtepunt zo'n duizend spelers in de Tolhuistuin. "Dit evenement was zo snel uitverkocht, dat we zeker 
weten dat mensen dit spel leuk vinden. Daarom wisten we dat we iets permanent konden gaan openen." 
Nieuwe jeu-de-boulesdoelgroep 
JEU in Utrecht gaat vooral inspelen op het jongere publiek en de vele studenten in de stad. "Deze 
activiteit hoef je niet op een precieze tijd te doen, je kunt later aansluiten als je wilt. Dat maakt het 
ongedwongen. Je speelt de sport met z'n allen, maar je hoeft er niet sportief voor te zijn," zegt Goorts, 
die zich kort daarna hardop afvraagt of het spel een sport is of niet. 
Sjoerd Pieterse (68), voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules Bond, zegt van wel. Hij vertelt dat er 
ongeveer tweehonderd verenigingen zijn aangesloten bij de bond met in totaal zestienduizend leden en 
ongeveer evenveel verenigingen die niet zijn aangesloten. "Er zijn nationale-, Europese- en 
wereldkampioenschappen voor jeu de boules. Ons veteranenteam is de afgelopen twee jaar Europees 
kampioen geworden." 
'Een heleboel mensen zien het als iets sufs' 
Pieterse, bij wie het begint te kriebelen als hij een week niet 'boult', vindt het leuk dat met de bars een 
jongere doelgroep wordt aangesproken. "We hebben wel last van een imagoprobleem. Een heleboel 
mensen zien het als iets sufs, iets voor oudere mannen of iets voor alleen maar op de camping. Ik 
begrijp dit wel, het is geen snelle sport en er is geen afwisseling. Maar ik vind het leuk, door de techniek 
en de precisie. Ik wil mezelf en mijn tactiek telkens verbeteren." 
Een hele middag spelen, zou Van Genugten niet volhouden. Het gaat in de bars ook om het hele plaatje, 
de mix met eten, drinken en muziek. De Utrechtse en Amsterdamse ondernemers willen beiden ook 
locaties gaan openen in andere steden. Van Genugten: "Het zou leuk zijn als iedereen straks denkt dat 
jeu de boules niet uit Frankrijk komt, maar uit Nederland." 

 


