
Martin van Hamersveld

Al enkele weken missen we de aanwezigheid
van onze scheidsrechter Martin van Hamersveld.
Een verschuiving in de reeds eerder
geopereerde heup en in afwachting van een
nieuwe operatie is Martin aan huis. Om iets
meer te weten te komen van scheidsrechteren
ging ik bij hem op bezoek. 
“Hoe ben je in aanraking gekomen met
petanque?”
“Tijdens een gesprek met mijn buurvrouw
vertelde ik dat door een motor ongeluk mijn
heup verbrijzeld was. Na mijn herstel was het
niet meer mogelijk om actieve sporten te doen.”
“Nou, maar je kunt wel jeu de boule spelen!” zei
ze. En zodoende ben ik meegegaan naar
Celeritas. Ik werd enthousiast en ben gelijk lid
geworden. Het is fijn dat je het hele jaar door kunt spelen. Dat is zo’n veertien 
jaar geleden. Twee jaar later, in het clubblad van de Nederlandse Jeu de Boules
Bond  njbb.nl  werd een opleiding scheidsrechter SR2 aangeboden. Ik heb 

altijd een interesse naar hoe het precies 
werkt, ik wil weten hoe het spel in elkaar zit, 
wat zijn de spelregels. In sommige situaties 
wist niemand hoe of wat en dan bedacht men
een eigen oplossing. In Nieuwegein is een 
opleidingsinstituut NJBB. Aan het bestuur heb
ik gevraagd of ik deze opleiding mocht 
volgen. Gert-Jan was al scheidsrechter SR2 
en wedstrijdleider WL2. Ik kreeg 
toestemming en volgde de opleiding tot 
scheidsrechter 2de klas ( SR.2 ). Op deze 
manier kon Gert-Jan zich bemoeien met op 
de competities. Het betekende dat ik eenmaal
in de maand vier keer de cursus volgde, we 
kregen huiswerk en er was ook een periode 
om stage te lopen in de praktijk bij 
verschillende verenigingen. De 
toezichthoudende scheidsrechter hield een 
portfolio bij over je verrichtingen.  Als SR.2 
ging je de boer op naar de toernooien 
uitgeschreven door de NJBB in de regio. Ik 
had interesse om de opleiding 

Scheidsrechter3 te volgen. Dat kan pas als je vijf jaar SR2 bent. Dat viel 
tegen, daar kwam veel meer bij kijken. Op pedagogisch vlak en leren omgaan 
met lastige spelers kwam aan de orde. De spelregels werden uitgediept. 
Tijdens het examen kregen we vijftig theorievragen en een PVB proeve van 
bekwaamheid. De meest gekke voorbeelden, bijvoorbeeld: hoe moet je meten 
als er een paal tussen de boules en staat. Door een bergje rond de boule te 

http://njbb.nl/


maken ontstaat er een kuiltje, zo kun je de boule optillen en is deze 
gemarkeerd. Daar kun je ook halve knijpers voor gebruiken die je met de 
smalle kant naar de boule toe legt. Zelf heb ik een andere oplossing daarvoor 
gevonden. Ik leg een veter rond de boule waar aan een kant een knoop zit die 
kruislings over de andere kant gaat. Zo kan ik de boule oprapen en bij het 
terug plaatsen pak ik de veter bij de knoop op. Dan kan het spel verder 
gespeeld worden. Van de examinatoren kreeg ik voor deze oplossing een 
compliment. Als SR3 ben je landelijk oproepbaar.  Vroeger kon je je reiskosten 
en je uren declareren, maar die tijd is voorbij. Nu ben je afhankelijk van wat 
de bezochte club voor je werk overheeft. Als scheidsrechter draag je een 
officieel NJBB outfit. Zelf heb ik bij Celeritas een vlag bij mij,dit is daar erg 
belangrijk. Zo kan men zien waar ik op dat moment ben. Ik heb een hekel aan 

als men loopt te schreeuwen: “He, 
scheids!” 
Het is belangrijk om de site njbb.nl te 
bezoeken, vooral om te zien of er
 veranderde regels zijn. In de praktijk 
kom je vooral het meten tegen, maar 
ook ooievaren, dat is als men tijdens de
worp een been optilt. Wanneer je gaat 
gooien en je laat een bal naast je vallen
met een beetje gooiende beweging, 
dan is deze boule gegooid en gespeeld. 
Het beste is om deze rustig naast je 
neer te leggen. Ook kan er een 
discussie ontstaan wanneer je het butje

op 9.95 meter plaatst. Je boule neemt het butje mee naar 96 cm van de uitlijn.
De andere partij kan deze but dan opnieuw plaatsen. Dit geld niet als het butje
gemarkeerd is. Dan heb je het bewijs dat het butje op de goede afstand lag. 
Belangrijk is ook dat men de boules niet opraapt als de hulp van een 
scheidsrechter wordt ingeroepen. 
De Nederlandse Petanque Competitie NPC. maak ik nog af en dan is het voor 
mij het scheidsrechteren gedaan. “Martin, heb je nog andere hobby’s?”
“Ik spaar jokers van speelkaarten en heb er al zo’n
zestienhonderd. Heel lang geleden, toen we net getrouwd waren, heb ik ook 
bijzondere polshorloges gespaard. Ook repareerde ik vroeger wel klokken. Dat 
doe ik nu niet meer. Het is te fijn werk.”
We praten nog een tijdje over onze verzamelwoedes.
Martin, dank je wel voor dit interview. Hopelijk word je snel geholpen en 
kunnen we je weer een fijn potje petanque zien spelen. Marian Langereis
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