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Van de voorzitter
Beste mensen,
Het is inmiddels hartje zomer en we kunnen weer boulen met knap weer.
Ons Krentenmiktoernooi was een groot succes. Zestien teams waren
aanwezig en iedereen gaf onze vereniging complimenten. De wedstrijdleiding was perfect en de punten waren snel geteld. Onze dank hiervoor
aan Jan.
Er was voldoende te eten en te drinken. Onze dank hiervoor aan Tinie en
Piet voor de bevoorrading en Anie en Bep voor de kantine-bediening.
Zonder deze mensen kunnen we niet.
Nu toch even iets minder positiefs.
We hebben op de speelavonden en zondagmiddag een kantinebezetting.
Beste mensen, je kunt toch niet zonder af te zeggen wegblijven? Dat is
niet netjes! Bel voortaan even. Alles is op te lossen en laten we de
afgelopen maanden vergeten.
Nu weer positief.
We hebben er drie nieuwe clubleden bij en na de vakantie komen er nog
twee leden bij.
Zoals het er nu voorstaat gaan we als vereniging overleven. Kom op beste
leden, de schouders er onder om er weer een gezellige vereniging van te
maken!
Ik wens jullie veel gezelligheid en een boule plezier de komende tijd!
De voorzitter.

3

IJshoorntjestoernooi – zondag 12 juli
Op zondag 12 juli a.s. wordt het IJshoorntjestoernooi georganiseerd.

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 22 augustus 2015
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een
andere manier mag natuurlijk ook!
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Puzzel

Zoek de 10 verschillen.
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Toernooiagenda 2015
Juli 2015
donderdag

2-7-2015

Strandtoernooi

3/W

De Stetters

Dbl.

zaterdag

4-7-2015

Odiz Frogs toernooi

3/W

Odiz Frogs

Dbl.

zondag

5-7-2015

Kras Recycling Toernooi

3/W

Boule Lef

Dbl.

zondag

12-7-2015

IJshoorntjestoernooi

3/Pr

De Drommedaris

Dbl.

dinsdag

14-7-2015

Daglichttoernooi

3/Pr

Boule Plaisir

Dbl.

zaterdag

18-7-3015

SES-SNSbank Markttoernooi

3/W

Magnus

Trp.

zondag

19-7-2015

SES-SNSbank Markttoernooi

3/W

Magnus

Dbl.

donderdag

23-7-2015

Zomertoernooi

3/Pr

Celeritas

Dbl.

zondag

26-7-2015

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl.

1-8-2015

Assumburgtoernooi

3/W

Bonne Chance

Dbl.

zondag

9-8-2015

Molentoernooi

3/W

Schoorl

Dbl.

dinsdag

11-8-2015

Daglichttoernooi

3/Pr

Boule Plaisir

Dbl.

zaterdag

15-8-2015

Kalverhoektoernooi

3/W

Odiz Frogs

Dbl.

zondag

16-8-2015

Franse dag'

Intern

De Drommedaris

Dbl.

zaterdag

22-8-2015

Koemarkttoernooi

3/W

Purmer Boules

Dbl.

zondag

23-8-2015

Barbecue

zondag

23-8-2015

Sextettentoernooi

3/W

Elza Boules

Sxt.

donderdag

27-8-2015

Zomertoernooi

3/Pr

Celeritas

Dbl.

Augustus 2015
zaterdag

De Drommedaris

zaterdag

5-9-2015

Thuisblijverstoernooi

3/W

Les Mille Iles

Sxt.

zaterdag

29-8-2015

Wormer Open

3/Pr

Nova Boules

Dbl.

zondag

30-8-2015

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl.

zondag

30-8-2015

Adam & Eva toernooi

3/Pr

P.O.N.

Dbl.
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Afdelingscompetitie AC NJBB Afd. 07 2015
De Afdelingscompetitie is inmiddels afgerond en de eindstand is bekend.
Zoals in de vorige editie van het clubblad is meegedeeld stond ons team na de
eerste speeldag op postitie 12 en na de tweede speeldag op positie 14 en lag
degradatie op de loer…. Per speeldag worden (normaal gesproken) vijf wedstrijden
gespeeld. Tijdens de eerste speeldag wist De Drommedaris 2 wedstrijden te winnen
en tijdens de tweede speeldag slechts 1! Tijdens de laatste speeldag moest er veel
worden goed gemaakt om een regelrechte degradatie te vermijden. Ons team
heeft alles op alles gezet tijdens de laatste speeldag en tot (een ieders?) grote
verbazing won men deze laatste dag 4 van de 5 wedstrijden! Daarmee werd eene
vernederende degradatie voorkomen en eindigde men op een respectabele 7
plaats. Een geweldig resultaat tussen al het geweld in de Hoofdklasse. Felicitaties
vanaf deze plaats zijn dan zeker op zijn plaats!
Plts
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Vereniging

Captain
Ria KorringaHofland

Speler 2
Cathy ThielschHoogland

Speler 3

P

S

Fred Dijkstra

#

40

OR/OS

1

Les Mille Iles 2

2

JBV Schoorl 1

Peter Kooy

Cor Kooij

Piet Bakker

9

45

OR

3

Atlantic Boules
1

Cor Kuiper

R. Duursma

T. Kee

9

16

OR

4

JBV Schoorl 2

Feico Kooy

Peter Pronk

Ronnie Bakker

8

31

OS

5

ODIZ Frogs 1

K. Bosman

E. BroertjesStoekenbroek

M. Duifs

8

0

OS

6

De Bouledozers
1

John Foen a
Foe

Arie Zee

Maarten Rood

8

-1

OS

7

De
Drommedaris 1

Piet Bergen

Sjaak Ooijevaar

Tinie Bergen van Dijk

7

-17

OR OR

8

Boule Lef 1

Klaas Sier

Dolf van der
Heyde

Frits Spaan

7

17

OR OR

9

Boel Skik 92 1

Chris Lont

Joke de VisserVoeten

Mia Scholten

7

-15

OR OR

10

Petanque Club
Ca Roule 1

Kees de Beurs

Leo Bel

Jaap Snoek

7

6

OR OR

11

ASV Celeritas 1

B.J. van
Assema

Ruud de Bruyn

J.F. Benjamin

6

5

OR

12

ELZA-Boules 1

Arnold
Grapendaal

Gerda
Grapendaal

Martin Kamps

6

-17

OR

13

PCP "Zaanstad"
1

Jan
Steenbakker

Alie SlikkerCramer

Pia de Vries

5

-16

OR

14

JdB De Stetters
1

Cees den Uijl

Ellen van de
Werf-de Jong

Jan Liefting

5

-44

OR

15

Les Mille Iles 1

Gerie de Jong

Hans Zijlstra

Richard de Jong

2

-50

16

JBC Touché une
Boule 1

Teruggetrokken

0

0

Krentenmiktoernooi – maandag 25 mei 2015

Pinksteren viel vroeg dit jaar, zondag 24 en maandag 25 mei. Meestal is het
snikheet tijdens het krentenmiktoernooi, traditiegetrouw altijd gehouden op
Tweede Pinksterdag. Zo ook dit jaar. Dit jaar dus niet snikheet, maar wel uitstekend
weer om te boulen: in de ochtend een beetje zon, temperatuur rond de 20 graden.
In de loop van de middag werd het wat kouder, maar het bleef droog!
Het was een aardig bezet toernooi, 16 teams dankzij een aanmelding op het
allerlaatste moment van Jaap Tool en Paula van der Plas. Niemand had dus een
altijd verfoeide vrijloop.
Het werd een gezellige dag waar sportief gestreden werd om de eerste prijs van
maar liefst € 100,=! In eerste instantie zou die prijs er alleen zijn bij minimaal 24
deelnemende teams, maar het bestuur had uiteindelijk besloten om deze
hoofdprijs te laten staan voor een lager aantal teams.
Uiteindelijk gingen de broers Kees en Rick Kaandorp met deze prijs naar huis! Ze
hadden alle wedstrijden gewonnen en een saldo van +50. Ze werden op de voet
gevolgd door Teus van de Tonnekreek en Jaap Kivits. Ook dit tweetal had alle
wedstrijden gewonnen, maar hun eindsaldo was één punt lager!
Hieronder de eindstand van alle 16 deelnemende teams:
Plts
1
2
3
4
5

team
11 Kees & Rick Kaandorp
5

Teus v.d. Tonnekreek & Jaap Kivits

15 Ruud & Cathie T.
7

Dirk Brander & Vera Koopman

5

50

5

49

4

23

3

11

3

11

6

3

Klaas S. & Dolf H.

3

8

7

6

Ruud v.d. P. & Jacob M.

3

0

8

13 Ben v. Assema & Jopie B.

gewonnen saldo

2

-1

Wim F & Piet B.

2

-15

10

12 Nel & Gerard de W.

2

-16

11

14 Kees v.d. B. & Trudie S.

2

-17

2

-18

1

-12

9

12
13

10 Kees H. & Lia H.
8

2

Tini Bergen & Nico Bakker

16 Jaap T. & Paula v.d. P.

14

1

Jean P. B. & D.J. Emans

1

-16

15

9

Judith K. & Brenda K.

1

-26

16

4

Dirk S. & Greet W.

1

-31

Op de volgende bladzijden volgt door middel van foto’s een sfeerimpressie van dit
toernooi.
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Handen op de rug, dat is de
standaardhouding tijdens
het jeu de boulen.

Ontspannende sfeer
tussen de wedstrijden
door….

Alle resultaten worden
nauwkeurig geregistreerd.
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De prijzentafel is goed
gevuld!

Eindelijk dan…. de
prijsuitreiking!

De winnaars: Kees en
Rick Kaandorp.
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De voorzitter bedankt in
zijn slotwoord een ieder
die heeft meegeholpen
om dit toernooi tot een
succes te maken.

Fanny

Iedereen die in Frankrijk de petanqueballen wat serieuzer ter hand neemt,
en misschien zelfs aan een of meer
concoursen meedoet, zal vroeg of laat
geconfronteerd worden met een
situatie waarbij de Fransen op zijn
minst breed glimlachend reageren.
Hilariteit alom! Iemand verliest met 013!
De meeste voldoening proeft men
wanneer dit het geval is bij een
geoefende en in hoog aanzien staande
speler. 'll a fait Fanny' wordt er
geroepen. In volslagen onschuld vraag
je voorzichtig af, wat deze uitdrukking
dan wel inhoudt. Alle pretoogjes om
je
heen
verraden
dat
de
voorzichtigheid waarmee je de vraag
stelt volkomen op z'n plaats is en je
Fransen weer eens de mogelijkheid
geeft een smeuïg verhaal ter spraken
te brengen.
Waarmee het spel gespeeld wordt bij
een plaatselijk café of een al wat
oudere boulesclub, zal ergens een bel klinken. In eerste instantie denk je dan dat
de verliezer een rondje zal moeten geven. Maar wie schetst je verbazing wanneer
een van de spelers naar een schilderij op plaquette loopt waarop een wulpse dame
is afgebeeld die twee gave bolle billen toont. De plaquette wordt de verliezer
12

voorgehouden en deze zal zich dan verplicht zien, omringd door de winnaars, een
kus te geven op beide fraaie rondingen. Meestal wordt daarna inderdaad wel een
glaasje gedronken, omdat de gehele ambiance daar nu eenmaal om vraagt en
wordt er flink wat gelachen.

Wanneer het een goede speler betreft die het ongeluk heeft Fanny tegen te
komen, dan halen de wat mindere spelers weer eens opgelucht adem. Hun
zelfvertrouwen is weer wat opgekrikt. Al ben je nog zo goed, de bal is rond. Een
prachtige psychologische oplossing om het spel voor iedereen aangenaam te
houden. Een schitterende folkloristische traditie.
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Verjaardagen in juli en augustus 2015
8 juli

Rob Wolder

12 juli

Sia van den Heuvel

Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog een ‘boule’ jaren!
Iemand vergeten of onjuiste datum
vermeld? Meld het even aan de redactie!

Lief en Leed
Blij te zien dat het met Sia ‘wat’ beter
gaat, ze boult met de rollator en gooit
met links, en dat gaat best goed.
Ook met Wim gaat het stukken beter
gelukkig.
Ons oud/nieuw lid Elly krijgt het nu echt
op d’r heupen, volgende week krijgt ze
een nieuwe!
Sterkte en we hopen dat je goed
geneest, dan zien we je spoedig weer op
de baan.
Tinie

De redactie wenst een ieder met lief of leed het allerbeste toe!

Iemand vergeten? Meld het even aan de redactie!
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Puzzel

Vanwege de vakantie een extra puzzel dit keer!
Zoek de 10 verschillen.

15

mijn vrienden - mes amis
Ik had me zo voorgesteld
met vrienden onder de platanen
gezellig met een pastis
lachen en emoties delen
als boules ons geluk bepalen
daarna aan tafel
bij een ondergaande zon
...maar ze zijn er niet

uit de bundel: omwille van de thuisblijvers
van Arie Levenslust.
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