
Interview Jos Bunel

Petanque lessen.
26 Januari 2018 stapte een nieuwe groep mensen de 
kantine van Celeritas binnen. Vol verwachting nemen 
de zestien leerlingen plaats. 

Jos Bunel neemt de vrijdagmiddaggroep onder zijn hoede. 

Les geven doet hij al jaren met als hoofddoel: 
Mensen enthousiast maken voor Petanque! 

Na zijn welkomstwoord legt hij uit hoe het spel
begonnen is. 

“Jeu de boules,  zoals we het nu kennen, is volgens
overlevering ontstaan rond 1907 in La Ciotat, vlakbij
Marseille. Jules Lenoir, een oudere man, speelde
het aloude balspel, maar kon geen aanloop nemen
vanwege zijn reuma. Zo ontstond de regel dat de
speler binnen een cirkel moet blijven als hij de bal
werpt. Petanque was geboren.” 

Er volgen nog enkele aanwijzingen over de but en het werpen van de boules. De 
groep gaat de banen bezoeken. Enthousiast
zijn de mensen in de weer, men krijgt een 
kistje met ballen. Jos geeft nog enkele tips. 

Don Smeulders assisteert hem met de 
begeleidingen.

Omdat de meesten van ons op Celeritas les
hebben gehad van Jos Bunel stelde ik hem 
van de week enkele vragen.

“Jos, hoe heb je zelf het spel leren 
kennen?”

“Tijdens een bezoek aan
een camping in België in 1984. Met mijn gezin stond ik daar
met de vouwwagen. 
De eerste avond liepen er mensen langs die met de boules
klikten. Mijn nicht vertelde dat men een spel ´jeu de boules´
ging spelen, zoals dit op camping genoemd wordt. Ik vond het
in eerste instantie niks. De volgende dag werd ik echter
uitgenodigd om ook mee te doen. Men kwam een man tekort.
Dan doe je dat toch maar.  



Het petanque virus heeft mij daar te pakken gekregen. Terug in Nederland heb ik 
gezocht naar een vereniging. Na mijn verhuizing naar Zuid-Scharwoude is daar de 
vereniging  
´Les Mille Iles´ opgericht en schreef ik mij als lid in. 

Ik heb aan veel toernooien meegedaan”, vertelt Jos.
”In 1996 heb ik mijn trainersdiploma gehaald. In veel clubs geef ik les. Ik neem mijn 
petje af voor het bestuur van Celeritas. Men heeft goed gelobbyd in de kranten en 
met flyers. ”

Twee groepen starten deze week. Een op maandagavond onder  leiding van Herman
Abbes en op de vrijdagmiddag maakt Jos de nieuwe groep enthousiast.

“Speel je zelf ook nog mee?”

“Op het ogenblik doe ik niet mee met de 
toernooien, dat komt door mijn werkkring. Ik 
werk in de ochtenden bij Reigersdaal met 
mensen met een beperking. Ik kan dus wel ’s 
middags hier zijn, maar omdat het werk ook 
´s zondags moet gebeuren lukt het niet meer 
om deel te nemen aan de toernooien. Ik heb 
trouwens wel een bijzonder leuke ervaring 

gehad  tijdens een wereldkampioenschap in 
Delft. Doordat er een loting plaats vind weet je niet tegen wie je speelt. Mijn 
tegenspeler werd de wereldkampioen Christian Fazzino. Het lukte mij om twee 
carreaus op zijn ballen te werpen. Desondanks verloren we de wedstrijd, maar het 
blijf een mooie herinnering! Dat is het leuke van het spel. Je hebt kans om met 
iedereen te spelen.”  

“Speelt petanque nog een rol tijdens je vakanties?”

“Jazeker, Frankrijk is ons favoriete vakantieland. Het is leuk om de pleintjes op te 
zoeken waar petanque wordt gespeeld. Vroeger hadden ze niet veel verwachtingen 
van buitenlanders. Inmiddels weten zij nu wel dat er clubs zijn in Nederland waar we 
boules werpen.”



In de hal zijn de nieuwe mensen geconcentreerd bezig om hun bal zo dicht mogelijk 
bij de but te krijgen. Steeds legt Jos uit wat de gevolgen zijn van de plaatsingen. 
Welke partij aan de beurt is en dat er
steeds bij de but wordt gekeken naar de
plaatsingen. 
Na de koffie en thee wordt er getraind in
het  plaatsen en de verschillende
manieren van werpen. Iedereen is druk
in de weer. Rond vier uur is het tijd. Met
blije gezichten gaat men opgetogen
richting huis. “Tot volgende week” klinkt
het. 
Dan is Jos er ook weer.
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