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Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Beste jeu de boules vrienden,
Verschil van inzicht of benadering van situaties of zaken is al zo oud
als de mensheid. Het komt voor in bedrijven, tussen mensen, in
gezinnen, maar ook binnen verenigingen. Hoe mooi is het dan, dat de
mensen die van mening verschillen, na een pittig gesprek elkaar de
hand reiken en beiden de” strijdbijl” willen begraven, met de
bedoeling in de toekomst met wederzijds respect met elkaar om te
gaan.

Jeu de Boules Vereniging
‘s-Gravenboules
Van
Leeuwenhoekstraat 40
2693 BG ‘s-Gravenzande
Telefoon: 0174-421622
In dit nummer:
Van de voorzitter

Afgelopen tijd heb ik onze vereniging mogen vertegenwoordigen op
een district vergadering in Leidschendam. Op deze bijeenkomst werd
in grote lijnen het voorjaar- en zomerprogramma ter goedkeuring
voorgelegd voor het jaar 2018.
Gezien ons district behoorlijk is uitgebreid, wordt het steeds moeilijker
om een programma te maken waarin eenieder zijn of haar toernooi
kan onderbrengen. Mijn indruk van deze bijeenkomst was dat zowel
het district als de stukjes in de laatste petanque erop gericht zijn de
top en de sub top van de boules sport met veel voorkeur te
behandelen.

Bestuursmedelingen

Ons niveau, zoals wij dat samen op onze club gewend zijn, komt er
minimaal aan te pas.
Wij als “recreantenclub” mogen onze contributie betalen, maar zien
als wederdienst hiervan heel weinig of niets terug.
Het aanpassen van onze statuten lijkt mij geen overbodige reactie
geweest.
Als bestuur blijven we de besluiten van ons hoofdbestuur en district
bestuur nauwlettend volgen.

Neem het leven niet te serieus, je
overleeft het toch niet….

Van de wedstrijdleiding
Toernooien
Bollensponsor

Wetenswaardigheden:

Met nog een kleine 1,5 maand te gaan is het jaar 2017 alweer ten
einde.
Terugziend op ons verenigingsgebeuren, een redelijk goed jaar. Wel
zullen we voor 2018 enkele wijzigingen door moeten voeren om onze
club gezond te houden, daarover meer in deze nieuwsbrief.
Tot slot wens ik jullie fijne, goede maar vooral sportieve feestdagen
toe!
Uw voorzitter,
Jac ‘t Hart
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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.
Facebook ’s-Gravenboules
’s-Gravenboules is ook op facebook te vinden onder: Jeu de Boulesvereniging ’s-Gravenboules.
Onderhoud
Indien u interesse heeft om Arend van den Ende, 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 Arend
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 Dicky Baas 0623-780757.
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
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.
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Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is vastgesteld op woensdag 21 februari 2018.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Wijziging contributie structuur NJBB
De wijzigingen van de contributie structuur binnen de NJBB laten nog even op zich wachten. Dit komt
omdat het voorstel niet door de ledenraad is geaccepteerd. Wel verwachten wij wijzigingen hierin
waarop wij al maatregelen hebben genomen om straks een keuze te kunnen maken tussen lid of
recreant. Om deze reden hebben wij u per mail verzocht om aan te geven waar uw keuze naar uit
gaat. Inmiddels hebben 54 leden aangegeven om recreant te willen worden.
Van uw penningmeester:
Het slotstukje van de vorige mededeling was als volgt:
“Om op een juiste manier de financiële boekhouding van uw vereniging in gezonde staat houden zijn
we genoodzaakt om de consumptieprijzen voor het komende jaar (2018) wat te verhogen. (Er is de
laatste jaren geen enkele verhoging doorgevoerd!)
Wij zullen ruim op tijd de nieuwe prijslijst bij u bekend maken.”
Het is niet fijn om aan u te melden dat de prijzen omhoog gaan, maar gelukkig kan ik u vertellen dat
er maar een klein aantal prijzen omhoog zullen gaan in verband met de echt behoorlijke verhoogde
inkoopprijzen.
De verhogingen gelden voor: tomatensap, jus d’orange, appelsap, jenever en schipperbitter.
De warme hapjes gaan nu zeker van hun zeer oude prijsniveau af.
Nieuwe prijs wordt nu 4 voor slechts €, 1,00.
De nieuwe prijzen zullen we vanaf 1 januari 2018 gaan invoeren.
Vooruit lopend op de ledenvergadering.
Wij zullen we aan u een voorstel gaan doen inzake de contributie, deze willen wij voor het jaar 2018
gaan verhogen volgens de indexnorm met een afronding naar boven.
Nico Kaman.
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 Peut 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 Peut te tanken en zo de clubkas te spekken.
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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.

Nieuwe clubkleding
Als bestuur hebben wij besloten om over te gaan naar nieuwe clubkleding
Wij willen dan ook begin volgend jaar de nieuwe clubkleding gaan dragen bij wedstrijden en
toernooien.
In de kantine is sinds 2 weken een pas set aanwezig.
De definitief gekozen kleur is marineblauw.
Inmiddels hebben 20 leden een bestelformulier ingevuld.
Dankzij een stukje sponsoring zijn de prijzen nu vastgesteld en zijn éénmalig voor de eerste bestelling.
Leden die hierna willen bestellen krijgen deze korting niet.
De prijs van een shirt met korte mouw komt met deze korting op €17,50. (Normaal € 30,-)
Hierbij kan een shirt met lange mouw worden besteld voor samen € 30,-.
De prijs van een nieuwe soft-cel jack is € 47,50. (Deze zit niet in de actie met de shirts).
Doet u mee aan wedstrijden en toernooien dan raden we je aan om nu te bestellen en mee te doen
met deze actie.
Van de wedstrijdleiding
Trainingen
De training is voor beginnelingen en gevorderden. Wij (Jaap en Ria) behandelen de volgende dingen:
De grondbeginselen zoals houding, but uitgooien, boules vasthouden en plaatsen, donnes dicht
maken. Tactiek, spelinzicht, overleggen met je maat wat te doen plaatsen of schieten, de boules
opspelen en schieten. Van tevoren hangen we een A4tje op het prikbord wat we die zaterdag gaan
behandelen.
De volgende datums zijn
18-11-2017, 21-01-2018, 17-02-2018, 17-03-2018 en 21-04-2018
Pepernotentoernooi 2 december 2017
Kerstboules 16 december 2017
Oliebollentoernooi 30 december 2017.
Wie wordt de clubkampioen van 2017
Op zaterdag 6 januari 2018 spelen alle kwartaalkampioenen bij de dames en heren voor de titel
Clubkampioen 2017. De deelnemers worden direct na afsluiting van het laatste kwartaal uitgenodigd
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De oudheid
Opgravingen en vondsten geven aan dat Jeu de Boules, in elke vorm dan ook, al in de oudheid
gespeeld werd. Artsen uit die tijd, we schrijven dan de 32 eeuw v.Chr., schreven al diverse balspelen
voor omdat beoefening goed was voor
spieren en ledematen.
In geschriften uit de geneeskunde is gevonden dat, zowel Hippocrates als Galenus (grondleggers van
de geneeskunde) deze mening zouden delen. Galenus beweert zelfs dat het boule spel de meest
complete sport is.
Citaat:
'Het is de minst ruwe van alle sporten, daarom is het nuttig voor hen die rust nodig hebben. Het is het
meest geëigend om weer kracht op te doen en komt zowel de oudere mens als het kind ten goede.
Het balspel stelt ons in staat de ledematen die vermoeid zijn geraakt, te ontspannen en de ledematen die
verslapt zijn te oefenen "
Einde citaat.
De middeleeuwen
Wat de ontwikkeling van het jeu de boules betreft, is er over de beginperiode van de middeleeuwen
weinig bekend. Dit is niet vreemd want het waren roerige tijden met veel onrust. In de 10e en 11 e eeuw
brak er een wat rustiger tijd aan en was er in Europa meer ruimte voor sociale en culturele ontwikkeling.
In teksten en versieringen was in die tijd veel plek voor spel en vermaak. Hier zijn dan ook veel
afbeeldingen van bolspelers in diverse musea en bibliotheken te bewonderen.
Balspelen en spelen in het algemeen kunnen soms leiden tot hevige ruzies en discussies. Uit de periode
1370 tot 1570 zijn dan ook een aantal genadebrieven bekend (bijna 1300 uit Frankrijk en Vlaanderen)
waarin staat dat lieden in het gevang terecht gekomen waren, omdat het balspel uit de hand was gelopen
en er stevige ruzies waren ontstaan, soms met dodelijke afloop. In Vlaamse genadebrieven, 90 in totaal,
gericht aan de hertogen van Henegouwen, springen er balspelen uit: het bolspel (25 x) en het kaatsspel
(17x). Van de overige spelen wordt het dobbelen het vaakst genoemd. Dit was vaak het geval als er om
geld werd gespeeld. In feite was het spelen van kansspelen -alle waar men geld mede verliest "
verboden, behalve wanneer er gespeeld om cleen geld, of om den wijn, of om een bancket'. Een andere
mogelijkheid waarom de zaken soms uit de hand liepen, zou weleens zijn oorzaak kunnen vinden in het
feit dat er gespeeld werd bij de plaatselijke herberg, taveerne, tapperij oftewel de kroeg! Het spel en het
gebruik van drank hoorden toen ook al gewoon bij elkaar. Bij de meeste herbergen was genoeg ruimte
voor de nodige speelterreinen. Een dakje of een luifel was soms al voldoende om er een baan onder aan
te leggen. Op schilderijen en gravures, zoals die van Ostade, Moitte en Steelinck is dit mooi te zien. De
invloed van het kerkelijk en wereldlijk gezag werd ook merkbaar. Zowel kerkelijke als wereldlijke
gezagsdragers hebben op allerlei manieren getracht het jeu de boules in te tomen of te verbieden. Er zijn
eindeloze rijen verboden bekend, zowel in Frankrijk, Engeland als in de lage landen. Enerzijds ging het
om het herstel van de openbare ore, omdat bomen huizen en muren beschadigd werden en anderzijds
omdat men het oorlogvoeren van groter belang achtte en werden de burgers zo op hun plichten gewezen.
Enkele voorbeelden van deze verboden zijn:
1: In 1319 vaardigt Charles de IV het verbod uit zich met spelen bezig te houden
2: Charles de V volgt hem in deze met een Koninklijke verordening in 3 april 1369 waarin hij alle spelen
waarin maar enigszins bij gegokt kon worden of geld mee te winnen was verboden werden
3: Tijdens het Concilie van 1585 werd besloten dat geestelijken zich niet meer met spelen mochten
bezighouden. De kerkelijke gezagsdragers vonden dat het spel schade kon berokkenen aan het
beleven van de godsdienst en daarom verboden moest worden. Van de 16e eeuw af zien we in veel
steden ook verbodsbepalingen die specifiek tegen het spel op zon- en feestdagen gericht zijn. Niet de
ontspanning en het vermaak moesten centraal staan, maar de verering van God.
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4: In 1598 vaardigde de aartsbisschop Homvis een decreet uit waarin de klosbanen en rollenbanen
werden verboden.
We zien ook dat er toen al onderscheid gemaakt werd tussen kansspelen en sportieve spelen.
Dobbelen b.v. werd al van de 14e eeuw af streng verboden. De sportieve spelen daarentegen werden
door de landsheren soms aangemoedigd. Zij stimuleerden de vermakelijkheden die bijdroegen tot de
oorlogsbekwaamheid van hun onderdanen.
Vechtsporten en schieten waren daarvan twee goede voorbeelden.
Tegenover de niet echt militaire vermakelijkheden, waaronder jeu de boules, namen de graven en
hertogen een tolerante houding aan, zoals dit wel eens eerder gebeurd was in de 14e eeuw. Toen kregen
de inwoners van West-Vlaanderen toestemming van Philips de Stoute (Hertog van Bourgondië) zich
bezig te houden met bepaalde spelen.
Que Ies habitants de nostredicte ville puissent doresenavantjouer et esbarte, A la platte pierre a getter au
plus près d'üne estaquette de toutes boules grosses de Iéstueille.
Dit is een klein gedeelte uit de ordonnantie waarin toestemming werd gegeven voor een spel dat lijkt op
het jeu de palet en een bolspel waarbij men grote boules naar een stek (paaltje) speelt. Een leuke
anekdote over Lodewijk de XI, koning van Frankrijk (1461-1483) wil ik u niet onthouden. Deze Lodewijk
was verzot op het spel en had zelfs bij het kasteel van Plessisles-Tours in de Val de Loire een schitterend
terrein laten aanleggen waar de edelen uit de omgeving geregeld hun lesje kregen van de koning, die
naar men zei een uitstekend speler was. Er waren maar weinigen die hem durfden te verslaan. Men
beweert zelfs, dat wanneer de koning moest kiezen tussen zijn dagelijkse religieuze verplichtingen en een
partijtje jeu de boules, hij tot grote wanhoop van de geestelijken veelal eerder tot het laatste geneigd was.
Tot zover de middeleeuwen.
Wordt vervolgd.
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