Historie Jeu de Boules vereniging “In de Keezelbak” Obbicht
In de zomer van 2009 zijn Harrie Vrehen en Ger Jennekens door Marleen Dehing namens het
Dorpsplatform Obbicht benaderd. Aan hun werd de vraag gesteld of ze interesse hadden in een jeu de
boules baan in Obbicht en of zij bereid waren hierin een belangrijke rol te vervullen.
Harrie en Ger zijn toen met Marleen en enkele afgevaardigden van de gemeente om tafel gaan zitten.
Vervolgens zijn ze op zoek gegaan naar geschikte locaties. Diverse mogelijkheden zoals nabij de
speeltuin, het voetbalveld en de kerk zijn de revue gepasseerd. Uiteindelijk is gekozen voor het plein
naast de Kerk. De banen komen er te liggen onder het toeziend oog van het heilig hart beeld.
In mei 2010 heeft de gemeente de baan
aangelegd. Harrie en Ger zijn toen met
8 spelers gestart. Bij de officiële
opening op 6 augustus samen met het
doprsplatform en de gemeente was de
groep inmiddels gegroeid naar 16
actieve spelers.
De baan was dus al snel te klein.
Er is dan ook een verzoek gedaan bij
de gemeente om deze verder uit te
breiden.
In januari 2011 is een ontwerp voorstel
gemaakt. De uitbreiding is vervolgens
in april 2011 gerealiseerd.

Tijdens de oprichtingsvergadering op 11 februari 2011 werden de belangrijkste afspraken gemaakt en
een bestuur geformeerd. De vereniging was geboren.
Het bestuur bestond uit:
Voorzitter:
Jan Michels
Secretaris:
Ger Jennekens
Penningmeester:
Harrie Vrehen
Bestuurslid:
Harrie Paland
Bestuurslid:
Wil Leurs
Wedstrijd coördinator: Harrie Paland
Tijdens de bestuursvergadering op 24 november 2011 is definitief gekozen voor de naam:
Jeu de Boules vereniging “In de Keezelbak” Obbicht
Tijdens de oprichtingsvergadering is gekozen voor:
Vrijdag middag
= Competitiedag voor de zomer- en wintercompetitie
Woensdagavond
= Recreatieve dag om te oefenen en eens vrij mee te spelen
Maandagavond
= Gezamenlijke speeldag met de vereniging uit Grevenbicht
De eerste competitie was de wintercompetitie van nov-2010/mrt-2011. Aan deze competitie, op de
binnenbanen van Maaseik, deden 12 spelers van Grevenbicht en 17 van Obbicht deel.
De eerste zomercompetitie was van mei-2011/oktober 2011 met 21 spelers van Obbicht.
Onze eerste zomerkampioen was Harrie Vrehen.

De term ‘jeu de boules’ is een verzamelnaam voor balspelen. Onze spelsoort heet ‘pétanque’ en maakt
onderdeel uit van deze balspelen.
Bij petanque is het de bedoeling om de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje te
werpen of te rollen. De afstand van de cirkel (van waaruit de spelers werpen) tot het balletje (de but) kan
variëren van 6 tot 10 meter. Het spel kan op elke ondergrond worden gespeeld, maar vaak wordt er
gekozen voor een ondergrond van zand en grind. Het spel kan zowel individueel als in teamverband
worden gespeeld, waarbij een team kan bestaan uit 2 of 3 spelers. De regels van het spel zijn eenvoudig.
Wanneer je een spelletje meespeelt zult u dit zelf ervaren. U bent van harte uitgenodigd.

