
 

 

 
Nieuwegein, 26 september 2022 
 
Beste heer Merx, 
 
Ongeveer een jaar geleden heeft Bart Achterhof een brief geschreven met daarin aandacht voor het 
toekomstperspectief van Club de Petanque ’t Boulende Schaep in Dordrecht. De inhoud van deze 
brief is grotendeels gelijk aan de brief van vorig jaar met een toevoeging op het gebied van 
maatschappelijk impact. 
 
De algemene tendens in Nederland is dat het totale ledenaantal (dus van alle verenigingen samen) 
langzaam daalt. Kanttekening hierbij is wel dat het hierbij gaat om de leden die worden aangemeld 
bij de landelijke organisatie van de NJBB. De ledenaantallen van de afgelopen jaren zijn: 
 
2016:     16.985 
2017:     16.478 
2018:     16.115 
2019:     15.962 
2020:     15.569    
 
Het land is verdeeld in acht districten. De vereniging ’t Boulende Schaep is gevestigd in district West. 
In district West zijn, net als in de rest van Nederland, verenigingen gevestigd met wisselende 
ledenaantallen. Zo hebben de grootste verenigingen rond de 220-240 leden. Onderstaand een 
overzicht van het grote aantal verenigingen in district West met minimaal 100 leden. 

- Midi Delft - 198 leden 
- JBC Zoetermeer - 146 leden 
- De Goede Worp Den Haag - 115 leden 
- ABA Rijswijk - 126 leden 
- Grand Cru '82 Leidschendam - 233 leden 
- ACP Les Pointeurs Alphen a/d Rijn - 112 leden 
- PV Markeer Hoek van Holland - 143 leden 
- JBC Vlaardingen - 145 leden 
- PV Gouda - 205 leden 
- Folâtre Pijnacker - 168 leden 
- JBC Nieuwerkerk - 112 leden 
- Les Boules Fleuries Lisse - 242 leden 
- De Spaanse Ruiter Nieuw-Vennep - 100 leden 

 
De kleinere verenigingen hebben rond de 30 leden. Nu is het zo dat ’t Boulende Schaep rond de 30 
aangemelde leden kent. Zoals wellicht bekend is er samenwerking/fusie aangegeven met een andere 
vereniging waardoor, als dit allemaal rond is, het ledenaantal naar ongeveer 60 zal stijgen. 
 
Om te beoordelen hoeveel banen een vereniging heeft, kun je naar het aantal leden kijken. Het 
aanbod voor andere boulers dan eigen leden is vaak interessanter, dit klinkt misschien bijzonder.  
 
 



 

 

 
Maar in de praktijk zien wij bijvoorbeeld: 

- De organisatie van toernooien levert de vereniging een belangrijke inkomstenbron op. Aan 
equipes (deelnemende teams) kun je het dubbele kwijt van het aantal banen dat je hebt. 
Veelal wordt, met name in de koude maanden, binnen gespeeld. Dit betekent dat je met 32 
binnenbanen (dit komt voor bij de middelgrote tot grote verenigingen) 64 deelnemende 
teams kwijt kan. Bij 16 binnenbanen kun je 32 teams kwijt. Toernooien met minder dan 32 
deelnemende teams worden in het algemeen als minder interessant gezien; 

- Een bepaald deel van de aangesloten verenigingen beschikt niet over een 
binnenaccommodatie. Vaak willen deze verenigingen wel meedoen aan de Nationale 
Petanque Competitie (NPC). Een vereiste hiervoor is dat je gebruik kan mak van een 
binnenaccommodatie. Een vereniging met binnenaccommodatie kan daarom andere 
verenigingen ‘onderdak’ bieden tijdens de NPC. Het is niet ongebruikelijk dat hier 
vergoedingen voor worden gevraagd; 

- Eerder dit jaar hebben wij verenigingen gesproken in de verschillende districten. Hierbij is 
onder andere gesproken over de identiteit (huidige en gewenste) van de landelijke 
organisatie én de verenigingen. Waar richt de vereniging zich op en hoe zorgen wij er voor 
dat de verenigingen én landelijke organisatie toekomstbestendig zijn en (uiteraard) blijven. 
Uit veel gesprekken bleek dat veel verenigingen een sociale/maatschappelijke rol invullen. 
Met name de verenigingen met binnenaccommodatie kunnen hierbij een rol spelen. Mensen 
kennis laten maken met de sport en met elkaar. Mensen samenbrengen en verbinden. Een 
zeer belangrijke rol die door vele gemeentes als zeer positief wordt ervaren; 

 
Naast bovenstaande punten is het van belang dat een binnenaccommodatie in grote mate bepaald 
wat de groeimogelijkheden van de vereniging zijn. Kun je nieuwe leden een overdekte accommodatie 
met voldoende ruimte bieden, dan heb je grotere kans dat zij blijven komen. 
 
Tot slot nog een toevoeging met betrekking tot het maatschappelijk impact dat een vereniging als 
Club de Petanque ’t Boulende Schaep kan hebben. 
Afgelopen zomer heeft de NJBB het EK Petanque mogen organiseren in Den Bosch. De gemeente Den 
Bosch heeft bij de toezegging van haar medewerking aan de organisatie van het EK de wens 
uitgesproken dat er een link zou worden gelegd met het terugdringen van eenzaamheid. In de stad 
werd de petanquesport ingezet, onder meer door organisatie van een toernooi voor alle inwoners 
van de stad, om de sociale cohesie in de wijken te versterken. De winnaars van de verschillende 
wijktoernooien mochten uiteindelijk op de officiële EK-locatie hun finalewedstrijden spelen. Mijns 
inziens kan de recente en succesvolle oprichting van de vereniging P.U. Bois le Duc, met inmiddels al 
70 leden, niet volledig los gezien worden van het succes van deze activiteit. 
 
Hopelijk heb ik je iets meer kunnen informeren. Als er aanvullende vragen zijn, dan hoor ik het 
uiteraard graag. 
 
Met sportieve groet, 
 
Jac van Beek 


