Jeu de Boules Vereniging ‘t Zwijntje
Jeu de Boules Vereniging ‘t Zwijntje is opgericht op 23 februari
1980 door een aantal mannen die al geruime tijd hun partijen
speelden in het Oranjepark in het centrum van Apeldoorn. Om
aan toernooien en landelijke wedstrijden deel te kunnen nemen
moest men lid zijn van een erkende vereniging en daarom hebben
zij er zelf één opgericht.

Spelregels
Enkele basisregels



De eerste jaren werd gespeeld op het kleine - maar zeer gezellige
- terrein in het Oranjepark. Met toestemming van de gemeente
was tussen de bomen verlichting aangebracht zodat ook ’s avonds
gespeeld kon worden. Bij grote toernooien werden een kraam
voor de catering, een toiletwagen en een oude caravan voor de
wedstrijdcommissie geplaatst.
Na de fusie met de club Zevenhuizen werd ook gespeeld bij het
oude schoolgebouw aan de Pinksterbloem. In 1995 werd de huidige accommodatie aan de Schoonbroeksweg betrokken en vanaf
dat moment beschikte de vereniging over een speelhal met 16
banen, een ruime kantine, een toiletruimte, 32 buitenbanen en
parkeergelegenheid.
Door de groei van het aantal leden en andere eisen die nu aan een
clubaccommodatie gesteld worden was het boulodrome aan
uitbreiding toe. In 2009 is gestart met de realisatie van 4 extra
speelbanen binnen, vergaderruimte, opberg- en archiefruimten
voor de commissies en het bestuur. In 2010 is begonnen met het
tweede deel van de uitbreiding; het vergroten van keuken en bar.
Op dit moment beschikt ’t Zwijntje over 32 buitenbanen en 20
binnenbanen.

Jeu de boules of petanque
Jeu de boules is een verzamelnaam voor vele balspelen waarvan
vele al duizenden jaren oud zijn. Van de talrijke varianten zijn
bijvoorbeeld een aantal Franse spelen: Boule Bretonne, Boule de
Fort, Jeu de Berges, Boule de Sable, Sport Boules, Boule Carrees,
Jeu Provençal en Petanque. Het spel dat wij spelen is Petanque.
Wanneer er gesproken wordt over het spel Jeu de Boules, en dat
geldt ook in Frankrijk, dan wordt steevast het spel Petanque
bedoeld. De specifieke spelvorm Petanque is zo’n 100 jaar geleden ontstaan in het Franse dorpje La Ciotat, iets ten oosten van
Marseille
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Men moet gooien vanuit een werpcirkel van minimaal
35 en maximaal 50 cm doorsnee. Tijdens het gooien
moeten beide voeten binnen deze cirkel aan de grond
blijven.
Het gewicht van de boules moet liggen tussen de 650
en de 800 gram en hebben een diameter van minimaal
7,05 en maximaal 8,00 cm.
Een but heeft een diameter van 30 mm.
Het gooien van een boule moet onderhands gedaan
worden.

Hoe wordt het spel gespeeld














Bepaal (bv. d.m.v. toss) wie mag beginnen
Maak een cirkel met diameter tussen 35 en 50 cm op de
grond
Met beide voeten in de cirkel werpt een speler het but tussen
de 6 en 10 meter uit
Een van de spelers van het team dat het but heeft gegooid
probeert een boule zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen.
Nu is de tegenpartij aan de beurt en een van deze spelers
probeert een boule dichter bij het but te plaatsen dan de beste
boule van het eerste team. Men moet de beste boule van de
andere partij verbeteren.
Binnen een team maakt het niet uit wie er gooit; het hoeft
dus niet om en om. Zolang de beste boule van de tegenstander niet is verbeterd moet men blijven spelen.
Wanneer de beste boule van het eerste team wel is verbeterd
is het eerste team weer aan de beurt.
Men kan verbeteren door een eigen boule dichter bij het but
te plaatsen maar ook door een boule van de tegenstander
weg te schieten waardoor de eigen boule het dichtst bij het
but komt te liggen. Men mag ook het but zijn begint de puntentelling; iedere boule die dichter bij het but ligt dan de beste boule van de tegenstander telt als een punt. Per werpronde
kan men dus minimaal 1 en maximaal 6 punten scoren.
Het team dat als eerste 13 verplaatsen door er een boule
tegenaan te spelen waardoor het gewenste resultaat bereikt
wordt.
Wanneer alle boules gespeeld
Punten scoort, na het beëindigen van een werpronde of op
het moment dat de tegenstander geen boules meer heeft, is
winnaar.

Gezellig feestje ?

Kom met uw vrienden, familie of collega’s naar
onze fraaie accommodatie aan de Schoonbroeksweg om daar onder deskundige begeleiding van
onze vrijwilligers petanque te spelen.
U zult merken dat door de mix-vorm die wij voor
het spelen van de partijen hanteren al snel een
gezellige ontspannen sfeer ontstaat. Elke partij
speelt u met andere partners en andere tegenstanders.
Iedereen praat met iedereen!
De combinatie met een hapje, een drankje en
buffetten naar keuze maakt uw feestavond of
bedrijfsuitje compleet.

Feestavond of bedrijfsuitje
Onze accommodatie is bij uitstek geschikt voor een gezellig feestje met vrienden, familie of
collega’s. Door onze vrijwilligers wordt u begeleid bij het spelen van petanque zoals dat in
teamverband wordt gespeeld. Afhankelijk van de grootte van de groep gaat u gedurende de
middag of de avond in doublettes of triplettes twee of drie partijen spelen. Tussen de spelrondes door staat in onze gezellige kantine een hapje en een drankje voor u klaar. De groepen
worden door ons voor elke partij door elkaar gemixed, waardoor er een ontspannen en gezellige sfeer ontstaat. Aan de winnaars worden aan het eind van de avond kleine prijsjes uitgereikt.

Hapje en drankje
Onze accommodatie beschikt over een ruime kantine waar wij groepen tot 100 mensen kunnen herbergen. Grotere groepen kunnen met speciale afspraken ook gebruik maken van onze
accommodatie.
In onze bar schenken wij frisdranken, wijnen, meerdere soorten bier en de gangbare Hollandse borrels. Onze huidige keuken is beperkt en daar wordt alleen een smakelijk bittergarnituur
klaargemaakt.
Voor de feesten en partijen maken wij gebruik van externe cateraars die op de dag zelf aan
ons komen leveren. Hierdoor kunnen wij u een ruime keuze aanbieden in warme en koude
buffetten met een professionele kwaliteit.

Bieren
Wij hebben altijd twee soorten bier op de tap staan: Brand pils en een bijzonder, meestal wat zwaarder, bier. Dat kunnen de volgende bieren zijn: Gouden Carolus, Bock bier, Sylvester, en andere bieren. Daarnaast hebben wij altijd een alcoholvrij bier.

Wijnen

Binnen- en buitenaccommodatie
Wij beschikken over 20 binnenbanen en 32
buitenbanen. Afhankelijk van de weersgesteldheid en uw keuze spelen we binnen of
buiten.

Uw feestje gaat dus altijd door!

Wij serveren een rode, droge witte en zoete witte wijn. Er is ook een rosé op voorraad en een Port
staat standaard op de kaart.

Buffetten
Voor uw feestje kunt u een keuze maken uit de volgende mogelijkheden (prijzen p.p.):










Bittergarnituur compleet
Warm en koud buffet
Stamppottenbuffet
Barbecue
Chinees buffet
Chinese rijsttafel
Chinees-Indische rijsttafel
Kindermenu
IJsbuffet

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,95
19,75
19,75
21,50
15,95
19,75
22,00
4,60
5,25

Voor de kleine gasten serveren wij ook een kindermenu en in overleg zijn variaties op de bovenstaande menus mogelijk. Van het bittergarnituur kunnen ook afzonderlijke delen, bijvoorbeeld nootjeszoutjes of kaas–worst apart besteld worden.
Speciale wensen met betrekking tot vegetarische maaltijden of diëten zijn geen probleem; onze cateraars hebben heerlijke alternatieven voor u klaar staan.

Huur accommodatie
Voor de huur van onze accommodatie en het spelmateriaal brengen wij u een vaste prijs van € 25,- in
rekening plus € 3,50 per persoon. Het minimale bedrag is € 75,- en maximaal betaalt u € 175,-.
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Kledingadvies
Voor het spelen van Petanque (Jeu de Boules)
heeft u geen speciale kleding nodig. Wel is het
advies om gewone schoenen te dragen, schoenen met (hoge) hakken zijn niet aan te bevelen.
In de wintermaanden is onze speelhal verwarmd tot ± 16º, het is raadzaam om dan een
trui of fleecevest te dragen.

Parkeergelegenheid
Naast parkeergelegenheid op eigen terrein zijn
aan de Schoonbroeksweg voldoende mogelijkheden aanwezig.

Adres
Bezoekadres: Schoonbroeksweg 5 Apeldoorn.
Postadres: postbus 854, 7301 BC, Apeldoorn.
Email-adres: jbv@zwijntje.nl.
Website: www.zwijntje.nl.

Contact
Voor meer informatie of voor het maken van
afspraken kunt u contact opnemen met:

Aukje de Deugd
telefoon: 06-54223664
of Paul Wagenaar
telefoon: 055-3601623

