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Ambities internationale wedstrijdsport 
 
 

1. Inleiding 
De NJBB heeft als doel om de petanquesport in alle vormen te bevorderen en te laten 
beoefenen. Hierbij geldt dat het sportaanbod toegankelijk dient te zijn voor alle leden en dat 
dat iedereen op zijn of haar eigen niveau de sport kan beoefenen. Dit geldt voor de spelers die 
enkel actief zijn binnen de eigen vereniging, de deelnemers aan de vele 

toernooien/kampioenschappen én voor de nationale topspelers die strijden voor deelname aan 
internationale kampioenschappen. 
 
De binnenlandse en internationale wedstrijdsport (IWS) zijn nauw met elkaar verbonden en 
hebben invloed op elkaar. Aan de ene kant draagt een sterke basis voor de wedstrijdsport bij 
aan de kans op goede prestaties op internationaal vlak. Andersom dragen deze goede 
prestaties er in bepaalde mate aan bij dat petanque in Nederland als wedstrijdsport wordt 

beleefd en beoefend.  
 
In eerste instantie is sinds 2013 de focus gelegd op de ontwikkeling van het sportaanbod 
binnen Nederland. Nu dit sportaanbod in Nederland op hoofdlijnen staat, is het tijd om te 
werken aan de IWS. Met name in 2019 is gewerkt aan de ontwikkeling van beleid op het vlak 
van IWS. Tijdens de najaarsvergadering van de bondsraad in 2019 kon een groot deel van het 
voorgestelde beleid op onvoldoende steun kon rekenen. Daarbij bleek dat de bondsraadsleden 

onvoldoende waren meegenomen in het proces van beleidsontwikkeling. In de periode na de 
najaarsvergadering is tijdens verschillende sessies gesproken met bondsraadsleden en leden 
van de klankbordgroep. Tijdens de sessie op 13 augustus 2020 is de keuze gemaakt om eerst 
ambities vast te stellen alvorens het IWS-beleid verder wordt uitgewerkt. 
 
Proces voor de komende periode 
De input die op 13 augustus jl. is verkregen, is verwerkt in de verschillende ambities die in dit 
stuk aan de orde komen. Tijdens het strategisch beraad op 26 september 2020 zullen de 
voorgestelde ambities worden besproken en waar nodig worden deze aangescherpt. Tijdens de 
najaarsvergadering van november 2020 worden de ambities vastgesteld.  
 
Zodra de ambities in november 2020 zijn vastgesteld, wordt de verdere invulling van het 
beleid uitgewerkt. Dit gebeurt in voorbereiding op de voorjaarsvergadering van de bondsraad 
in 2021 en heeft onder andere te maken met de volgende onderwerpen: 

- De randvoorwaarden die er aan bijdragen dat de ambities kunnen worden gehaald; 
- De prioriteiten die op het vlak van IWS worden gesteld; 
- De uitgangspunten voor de kwalificatiesystematiek die gaat bepalen wie kunnen worden 

uitgezonden naar de internationale kampioenschappen.   
 
Ambities op het vlak van IWS 
Deze notitie richt zich op het formuleren van heldere, haalbare en gedragen ambities voor IWS 
waarbij wordt ingegaan op de algemene ambitie voor IWS, ambities per doelgroep  met 

daaraan gekoppeld prestatie-ambities. Deze ambities vormen de basis voor het verder uit te 
werken IWS-beleid. 
 
Hierna worden meerdere ambities geformuleerd. Deze zien zowel op het organisatorische vlak 
als op de prestaties op internationale kampioenschappen. Met de term ‘organisatorisch’ wordt 
hierna gedoeld op hetgeen er in Nederland moet worden behaald om de prestaties uiteindelijk 
mogelijk te kunnen maken. Hierbij gaat het in deze fase nog niet om de randvoorwaarden 

(invulling) die nodig zijn om de ambities waar te maken. 
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In de volgende alinea’s worden acht ambities voorgesteld: 
 

- Algemene ambitie voor IWS; 
- Ambitie op organisatorisch vlak voor mannen en vrouwen senioren; 
- Ambitie met betrekking tot prestaties mannen senioren; 
- Ambitie met betrekking tot prestaties vrouwen senioren; 
- Ambitie op organisatorisch vlak voor jeugd; 

- Ambitie met betrekking tot prestaties voor jeugd; 
- Ambitie op organisatorisch vlak voor veteranen; 
- Ambitie met betrekking tot prestaties van veteranen; 

 
De ambities die hierna worden geformuleerd zijn gebaseerd op de situatie(s) anno 2020. 
Gebeurtenissen en ontwikkelingen in de komende jaren kunnen er toe leiden dat de ambities 
worden herijkt en aangepast. 
 

2. Algemene ambitie voor internationale wedstrijdsport 
Er staan jaarlijks meerdere kampioenschappen op de internationale kalender. De 
kampioenschappen die (verdeeld over de even en oneven jaren) worden georganiseerd, zijn: 
Tripletten, Doubletten, Tête-à-tête, Mix (allen EK en WK mannen en vrouwen), Veteranen 
(EK), Beloften (EK) en Jeugd (EK en WK).  
 

Nederlandse deelname aan internationale kampioenschappen is lange tijd vanzelfsprekend 
geweest. Hierbij is niet gekeken of de doelgroep in het algemeen of de geselecteerde spelers in 
het bijzonder daadwerkelijk klaar waren voor uitzending. Daarnaast zijn de uitgezonden 
spelers in beperkte mate voorbereid op deze uitzendingen en zijn er nooit internationale 
ambities geformuleerd. 
 
Zoals in de inleiding aangegeven, dienen alle spelers op hun eigen niveau de petanquesport te 
kunnen beoefenen. In het verlengde hiervan heeft de NJBB de ambitie om op internationaal 
vlak op het hoogste niveau te presteren. Dit is alleen mogelijk als alle betrokkenen (spelers, 
trainers/begeleiders, verenigingen, landelijke organisatie etc.) deze ambitie met elkaar delen, 
gemotiveerd zijn en bereid zijn om te investeren. Dit betekent dat er wordt geïnvesteerd in 
sterke spelers die het beste uit zichzelf willen halen. Zij krijgen de kans om in aanmerking te 
komen voor uitzendingen.   
 
De voorgestelde algemene ambitie voor IWS luidt: 

 
Omdat de doelgroepen binnen de NJBB onderling van elkaar verschillen, is het wenselijk om 
per doelgroep een ambitie te formuleren. Dit zijn ambities op maat. 
 

3. Ambities op maat 
Hierna wordt per doelgroep een tweetal ambities geformuleerd. Enerzijds de ambitie op het 

vlak van organisatie, anderzijds ambities die gericht zijn op prestaties. De bondsraad heeft 

De NJBB gaat op internationaal vlak voor het hoogst haalbare en investeert in spelers die 
hetzelfde nastreven. Dit betekent dat alle betrokkenen zich inzetten om er voor te zorgen 
dat Nederland op termijn bij de verschillende doelgroepen zo optimaal mogelijk 
presteert tijdens internationale kampioenschappen. De termijn waarbinnen prestaties 
worden verwacht én wat onder ‘optimaal mogelijk’ wordt verstaan verschilt per doelgroep 
en wordt gespecificeerd in de ambities voor de verschillende doelgroepen. 
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aangegeven voorstander te zijn van het systeem waarbij deelname aan een WK niet 
vanzelfsprekend is en waarbij het voorafgaande EK als graadmeter dient.  
Hierna worden ambities gericht op de EK’s. Het bondsbestuur kan zich voorstellen dat de lijn 
wordt gevolgd dat als de (tussen)ambitie op een bepaald EK wordt gehaald, Nederland zal 
deelnemen aan het eerstvolgende WK.  
 
Per doelgroep zal kort de huidige situatie worden toegelicht. Deze toelichtingen maken 
duidelijk waarom het wenselijk is dat elke doelgroep een eigen (internationale) ambitie heeft.  

 
3.1. Senioren (18+) 
Verreweg de meeste spelers zitten in deze doelgroep. Dit betekent automatisch dat de 
grootste groep wedstrijdspelers en de meeste potentie in deze doelgroep zit. De spelers in de 
leeftijd van 18 tot en met 22 behoren tevens tot de senioren. Zij draaien mee met de senioren 
en maken gelijke kansen om te presteren en te worden uitgezonden.  
 
De groep wedstrijdspelers is in deze doelgroep weliswaar de grootste, toch geldt voor zowel de 
mannen als de vrouwen dat deze groep wedstrijdspelers te klein is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
het kleine aantal spelers dat (regelmatig) deelneemt aan landelijke toernooien. De 
Nederlandse top is erg smal en de groep spelers die potentieel in aanmerking komen voor 
uitzendingen is beperkt. 
 
Voor senioren staan de EK’s Tripletten en TaT/Doubletten/Mix1 op de kalender. 

 
a. Organisatorisch 
Bij de mannen wordt momenteel elk jaar een kwalificatiecyclus gespeeld op basis waarvan 
wordt bepaald wie wordt uitgezonden naar een EK of WK. Deze kwalificatiecyclus bestaat uit 
landelijke toernooien die worden georganiseerd door verenigingen. Het is goed mogelijk dat 
zich voor elk EK of WK een ander team kwalificeert. Deze teams spelen vaak slechts één jaar 
in dezelfde samenstelling waardoor er weinig continuïteit is. Dit is nadelig voor de 
internationale prestaties. Ook de begeleiding en voorbereiding die wordt geboden vanuit de 

landelijke organisatie is gering.  
 
Bij de vrouwen wordt gewerkt met een selectie. Deze selectie bestaat uit een kleine groep 
vrouwen die wordt begeleid door een coach. Zij bereiden zich gezamenlijk of in wisselende 
samenstelling voor op de internationale kampioenschappen.  
 
Voor de mannen en vrouwen dient er een infrastructuur te staan die er voor zorgt dat teams 
langere tijd samen kunnen spelen zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op 
kampioenschappen. Daarnaast dienen alle senioren een gelijke kans op uitzending te krijgen. 
 
De voorgestelde ambitie op organisatorisch vlak voor mannen en vrouwen senioren luidt: 
 

b. Prestaties op de EK’s 
De EK’s voor senioren vrouwen en mannen hebben dezelfde opzet: 
 

 
1 Deze kampioenschappen worden georganiseerd tijdens één event. Deze kampioenschappen zijn mogelijk in te 
passen bij de senioren. De manier waarop dit gebeurt, wordt verder uitgewerkt.  

Alle mannelijke en vrouwelijke spelers worden in de gelegenheid gesteld om zich te 

kunnen kwalificeren voor het EK Tripletten. De spelers die worden uitgezonden worden 
gestimuleerd om langere tijd samen te spelen en worden zo goed mogelijk voorbereid en 
gefaciliteerd.  
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- Eerst vijf ronden Zwitsers. De beste 16 landen gaan naar de volgende ronde. Met drie 
overwinningen ben je bijna zeker van een plaats bij de laatste 16. De overige landen 
gaan naar de Coupe de Nations (troosttoernooi); 

- In de 2e ronde worden de 16 landen verdeeld over vier poules. Met twee overwinningen 
ga je naar de laatste 8 (kwartfinale); 

- Vanaf de kwartfinale wordt gespeeld volgens het knock-out systeem. Er zijn drie 
overwinningen nodig om Europees kampioen te worden. 

 

Het aantal deelnemende landen ligt bij het EK tripletten rond de 32 bij de vrouwen en 36 bij de 
mannen. 
 
Tijdens de laatste 6 edities van het EK Tripletten hebben de vrouwen en mannen de volgende 
prestaties behaald: 
 

Vrouwen  Mannen 

2007 3e  2009 Laatste 16 

2010 Laatste 16  2011 Laatste 16 

2012 Laatste 8  2013 Laatste 16 

2014 Laatste 8  2015 Laatste 16 

2016 
1e Coupe de 
Nations  2017 3e 

2018 Laatste 8  2019 Laatste 16 

 
Op dit moment is geen zicht op de voorbereidingen die worden getroffen door andere landen. 
Wel is duidelijk in welke mate de Nederlandse spelers zich momenteel voorbereiden en welke 
resultaten worden geboekt. De overtuiging is dat een uitgebreidere voorbereiding en 
begeleiding het mogelijk maken om stappen te zetten.  
 
Deze stappen zullen op de langere termijn voor structureel goede prestaties moeten zorgen. 

De doelstelling is dat de inspanningen er voor zullen zorgen dat Nederland op de EK’s vanaf 
2031 (mannen) en 2032 (vrouwen) structureel op een plaats bij de beste vier eindigt. 
Deze plaats past volgens het bondsbestuur bij het potentieel aan wedstrijdspelers onder de 
verenigingsleden van de NJBB. Op dit moment staat Nederland in de top 5 van Europa als het 
gaat om aantal geregistreerde leden.  
 
Er zal gefaseerd worden toegewerkt naar het punt waarop Nederland bij de beste vier landen 

van Europa hoort. Aan deze fasering zijn tussenambities gekoppeld voor de EK’s die de 
komende jaren plaatsvinden. De tussenambities voor de vrouwen en mannen verschillen 
enigszins van elkaar. Dit heeft te maken met de huidige prestaties die worden neergezet. Bij 
de vrouwen is het de afgelopen EK’s mogelijk gebleken om de laatste acht te halen. Bij de 
mannen blijkt het op dit moment haalbaar om laatste zestien te halen. Op basis van de 
prestaties op de afgelopen EK’s Tripletten en de verwachting van de effecten van het nieuwe 
beleid, zijn de voorgestelde tussenambities voor de komende jaren: 

 

Mannen Ambitie 

2023 Laatste 16 

2025 Laatste 8 

2027 Laatste 8 

2029 Laatste 4 

2031 Laatste 4 
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De voorgestelde ambitie met betrekking tot de prestaties op de EK’s voor senioren luidt: 

 
3.2. Jeugd 
Op dit moment telt de NJBB 90 jeugdleden. Een klein gedeelte van deze groep traint 
regelmatig, onder andere onder begeleiding van de coaches van de jeugdselectie. De 
jeugdleden zijn lid bij verenigingen verspreid over het hele land. Dit zorgt er voor dat er 
slechts beperkt samen kan worden getraind. Er wordt jaarlijks een NK georganiseerd, maar er 
zijn nauwelijks tot geen aparte toernooien of competities voor de jeugd. Hiermee is het 
sportaanbod voor jeugdleden in Nederland zeer mager.  

 
a. Organisatorisch 

In Nederland is nog veel te winnen als het gaat om sportaanbod en totaal aantal jeugdleden. 
De ambitie met betrekking tot de jeugd ziet de komende 4 tot 8 jaren dan ook op de situatie 
binnen Nederland in plaats van de prestaties op internationale kampioenschappen. Voordat 
ambities op het vlak van IWS kunnen worden geformuleerd, moet geïnvesteerd moeten 
worden in de stevige basis in de petanquesport voor jeugd.  

 
De komende 4 tot 8 jaren is er op gericht om meer en meer kinderen kennis te laten maken 
met petanque. Er dient een stevige infrastructuur te komen waardoor sportaanbod voor deze 
kinderen bereikbaar is en zij terecht kunnen bij verenigingen (relatief) in de buurt. Daarnaast 
wordt gewerkt aan een systeem waarmee talentvolle jeugdspelers worden herkend zodat hen 
passend en uitdagend sportaanbod kan worden geboden. Concreet wordt hierbij de ambitie 
gesteld dat in 2028 minimaal 2% van het ledenbestand jonger is dan 18 en dat minimaal 32 

verenigingen (4 per district) zich actief bezig houden met sportaanbod voor de jeugd. Dit zal 
onder andere bijdrage aan de imago van petanque en de sportbeleving onder de jeugd. 
 
Het blijft van belang om de sterke jeugd uit te blijven dagen en te stimuleren. Op welke wijze 
dit het beste vorm kan krijgen, moet worden uitgewerkt. Indien zich exceptionele talenten 
melden zullen deze talenten de mogelijkheid moeten krijgen om hun krachten te meten tijdens 
internationale toernooien in bijvoorbeeld België en Duitsland. Dit geldt ook voor de komende 4 
tot 8 jaren waarin wordt gewerkt aan de bredere, stevige basis voor de jeugd. Uitzendingen 
naar EK’s zullen alleen plaatsvinden als op basis van prestaties op nationale en internationale 
toernooien het reële idee bestaat dat er een aanzienlijke kans is dat Nederland mee kan doen 
om een plek bij de beste acht landen in het hoofdtoernooi. 
 
Hiermee komen wij op de volgende voorgestelde ambitie: 

 

 
 

Vrouwen Ambitie 

2024 Laatste 8 

2026 Laatste 8 

2028 Laatste 4 

2030 Laatste 4 

2032 Laatste 4 

Nederland behoort bij de mannen vanaf 2031 en bij de vrouwen vanaf 2032 op het EK 
Tripletten structureel bij de beste vier landen (halve finale). Door middel van 
tussenambities wordt gefaseerd toegewerkt naar deze ambitie.  
 

In 2028 is een basis gelegd voor de petanquesport onder de jeugd. Op dat moment is 
minimaal 2% van de leden jonger dan 18 en houden minimaal 32 verenigingen zich actief 
bezig met het sportaanbod voor de jeugd. Daarnaast wordt ingezet op opvang van 
talenten uit de regio in een landelijk netwerk. Daarbij is het van belang om exceptionele 
talenten te herkennen en op te vangen zodat deze talenten middels een apart programma 
begeleid kunnen worden.  
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b. Prestaties van de jeugd 

In alle even jaren wordt een EK voor de jeugd georganiseerd. Het EK voor de jeugd is een 
goede gelegenheid om de krachten te meten met Europese leeftijdsgenoten. Zoals hierboven 
beschreven, dient er in Nederland eerst te worden gewerkt aan de stevige basis voor de 
petanquesport onder de jeugd. Als deze basis goed staat, kan worden gekeken naar ambities 
met betrekking tot de prestaties op de internationale kampioenschappen. Tot dit tijd richt de 
NJBB zich er op om vanaf 2028 met representatieve teams deel te nemen aan het EK Jeugd 

zodat Nederland daarna op termijn bij de jeugd structureel bij de beste 8 landen op het EK kan 
gaan behoren. De voorgestelde ambities op het vlak van prestaties voor de jeugd luidt: 

 

3.3. Veteranen 
Voor de veteranen wordt om het jaar een EK (tripletten) georganiseerd. Voor de NJBB is het 
belangrijk om bij deze kampioenschappen aanwezig te zijn. Deelname laat zien dat de 
petanque tot op latere leeftijd als wedstrijdsport kan worden beoefend. Dit in combinatie met 
het feit dat meer dan 90% van de verenigingsleden van de NJBB 55 jaar of ouder is, zorgt er 
voor dat Nederland in ogen van het bondsbestuur dient deel te nemen aan het EK Veteranen.  
 

Nederland doet al jaren mee met de beste acht landen. Op basis van de prestaties van de 
meest recente edities, behoort Nederland bij de beste vier landen van Europa. De afgelopen 
jaren zijn het vaak dezelfde personen geweest die zijn uitgezonden. Hier schuilt een risico. De 
basis dient breder te zijn zodat de prestaties op het EK niet afhankelijk zijn van een kleine 
groep spelers. 
 
Momenteel bepaalt het resultaat van één NK wie er wordt uitgezonden. Het idee is dat, net als 
bij overige EK’s, een uitgebreidere kwalificatiecyclus er voor zal zorgen dat men meer moet 
doen voor de kwalificatie en dat de kans succes op het EK wordt vergroot. 
 

a. Organisatorisch 
De ambitie op organisatorisch vlak richt zich bij de veteranen op het creëren van een bredere 
top en het professionaliseren van de kwalificatiestructuur. Deze bredere top dient te zorgen 
voor continuïteit in de prestaties.  

 
De voorgestelde ambitie op organisatorisch vlak is: 

 
b. Prestaties op het EK 

Momenteel behoort Nederland bij veteranen bij de beste vier landen van Europa. Dit weten de 
spelers te behalen zonder enige, vanuit de NJBB gefaciliteerde, voorbereiding. Voor Nederland 
dient het haalbaar te zijn om structureel minimaal een plek bij de beste 8 landen te 
handhaven. Mocht dit niet meer lukken, dan dient te worden gekeken hoe en of het 
sportaanbod in Nederland kan worden verbeterd. 
De voorgestelde ambities met betrekking tot prestaties luidt: 

Nederland is vanaf 2028 in staat om met een representatief team af te vaardigen naar het 
EK Jeugd met als doel om daarna tot de beste 8 landen op het EK te behoren. 

De komende 4 tot 8 jaren wordt ingezet op de groei van topspelers onder veteranen. Dit 
draagt bij aan bredere top. Tevens wordt een kwalificatiestructuur neergezet waarbij 
uitzending niet afhangt van het resultaat op één NK. 

Nederland blijft structureel behoren tot de beste 8 landen op het EK Veteranen. 


