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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 
 
Het gaat eindelijk de goede kant op. We krijgen meer leden 
en we horen regelmatig dat het gezellig is. Er zijn ook weer 
twee oud-leden terug. Trudie en Dick.  
Op het moment boulen we toch met gemiddeld 8 tot 10 
mensen. Vergis u niet dit was regelmatig 3 tot 4.  
 
Zaterdag 12 september 2015 is er een burendag van de 
Bakkerstraat. Er komen ongeveer 80 mensen, die gebruik 
maken van ons terrein.  Hiervan gaan er ongeveer 30 boulen. 
Voor deze mensen wordt een poultje samengesteld. Een aantal 
van onze leden heeft zich spontaan aangemeld om te helpen. 
Bravo! Wij hoeven ons  alleen te bemoeien met het boulen. De 
catering en drank wordt door hen zelf verzorgd. Na afloop is 
er een barbecue.  Ook die verzorgen ze zelf. Wij  kunnen wel 
mee-eten. Lekker toch? 
Voor het gebruik en de hulp hebben we een bedrag per persoon 
afgesproken.  Niet alleen voor de boulers, maar voor iedereen 
die komt. Goed voor onze clubkas.   
  
Rest mij nog om nu er op te wijzen dat de wintercompetitie er 
weer aan komt. Wilt u spelen of meer informatie, vraag het 
aan Piet of anders aan Nico. 
 
 De voorzitter 
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Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:   

zaterdag  23 september 2015 
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een 
andere manier mag natuurlijk ook! 

Jeu de boules als Olympische Sport in 2024 
NOS-10 augustus 2015 
Jeu de boules, pardon, petanque als olympische sport. Dat is voor veel Fransen het 
doel van de Olympische Spelen van 2024, die Parijs wil organiseren. Een uitgelezen 
kans voor de miljoenen Fransen die het spel beoefenen, en daarom zijn de 
petanque-spelers en hun sportbond een campagne begonnen. In de Jardin du 
Luxembourg, een van de grootste en mooiste parken van Parijs, is een groot 
petanque-veld ingericht. Zo'n twintig spelers, voornamelijk mannen, zijn druk in de 
weer met het spel. "Er wordt hier heel serieus gespeeld", zegt correspondent Frank 
Renout in het NOS Radio 1 Journaal. "Mensen hebben zelfs een meetlint mee om 
te meten welke bal het dichtst bij het kleine balletje is geëindigd."  
 
Olympisch kandidaat 
Parijs heeft in juni formeel kandidaat gesteld om de Olympische Spelen in 2024 te 
organiseren. De nationale petanque-bond, de CMSB, wil van de sport een officiële 
olympische sport maken. En dan het liefst natuurlijk vanaf het jaar dat de Spelen 
naar Frankrijk zouden komen. Op de radio maakte de voorzitter van de bond dat 
bekend. 
 
"Petanque wordt in 160 landen gespeeld", zegt Renout. "Er zijn Franse 
kampioenschappen en wereldkampioenschappen. Er is zelfs een Duitse 'Petanque 
Bundesliga'. Alleen al in China zijn er 200 miljoen beoefenaars van de sport, 
beweert de voorzitter van de Franse bond."  

 

mailto:jan.koekkoek@gmail.com
http://nos.nl/artikel/2042985-parijs-stelt-zich-kandidaat-voor-spelen-2024.html
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Puzzel 
Zoek de 10 verschillen.  
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Toernooiagenda 2015 
 

September 2015 
zondag 06-09-2015 Clubkampioenschap Intern De Drommedaris Dbl. 

zondag 06-09-2015 Open Zaanse 3/W Zaanstad Dbl. 

dinsdag 08-09-2015 Daglichttoernooi 3/Pr Boule Plaisir Dbl. 

zaterdag 12-09-2015 Najaarstoernooi 3/Pr Magnus Dbl. 

zondag 13-09-2015 Bonte Koe toernooi 3/W De Bouledozers Dbl. 

woensdag 16-09-2015 Midweektoernooi 3/Pr Les Mille Iles Dbl. 

vrijdag 18-09-2015 Tireerkampioenschap Intern De Drommedaris Indiv. 

zaterdag 19-09-2015 Schapendijkje 3/W Entre Nous Dbl. 

donderdag 24-09-2015 Zomertoernooi 3/Pr Celeritas Dbl. 

vrijdag 25-09-2015 Lichtmast toernooi 3/W De Stetters Trp. 

zondag 27-09-2015 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl. 

zondag 27-09-2015 Leo vd Bergtoernooi 3/W Elza Boules Dbl. 

zondag 27-09-2015 Spek en Bonentoernooi 3/Pr P.O.N. Dbl. 

 
Oktober 2015 
zondag 04-10-2015 Herfsttoernooi Pr De Drommedaris Dbl. 

zondag 04-10-2015 Celeritas Open W ASV Celeritas Dbl. 

zaterdag 10-10-2015 NCPp07   Afd.07   

zondag 11-10-2015 Herfsttoernooi W Purmer Boules Dbl. 

zaterdag 17-10-2015 Bakkerij de Wijn toernooi Pr Atlantic Boules Dbl. 

zaterdag 24-10-2015 Herfsttoernooi W De Stetters Dbl. 

zondag 25-10-2015 Najaarstoernooi W Ca Roule Dbl. 

woensdag 21-10-2015 Midweektoernooi Pr Les Mille Iles Dbl. 

donderdag 22-10-2015 Wintertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl. 

zondag 25-10-2015 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl. 

zaterdag 31-10-2015 Open Langedijker 2015 W Les Mille Iles Dbl. 
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IJshoorntjestoernooi – zondag 12 juli 
Uiteindelijk waren er 20 teams voor dit toernooi. Daarmee was er een goede 
bezetting zonder die ellendige vrijloop bij een oneven aantal teams. Het weer was 
perfect voor het boulen: niet te koud en niet te warm. En we hebben het droog 
gehouden! 
Er is zeer sportief gestreden, de wedstrijdleider/scheidsrechter heeft slechts een 
enkele keer een meting hoeven doen. Hieronder enkele foto’s en op de volgende 
bladzijde de resultaten. 
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Volle zon over het petanque  - Otello 
Hierbij een vierde aflevering uit dit 
interessant boek over petanque. We pakken 
de draad op waar we de vorige keer zijn 
geëindigd: een moeilijke inhaalworp (in 
maart 2015 gepubliceerd). 

 
* Er bestaat een stokoud en wijd verbreid 
gezegde dat luidt: ‘Je mag nooit je laatste 
boule in een werpronde schieten’. Een 
onjuiste uitspraak, of althans schromelijk 
overdreven. Met je laatste boule kun je net 
zo vaak schieten als met iedere andere. Je 
moet er pas vanaf zien als je het risico loopt 
je eigen positie te verknallen en niet meer 
in staat bent om daarna de eventuele 
schade te herstellen. Een waarschuwing die 
trouwens net zozeer geldt voor elke te 
spelen boule. Er systematisch van af zien 
om je laatste boule te schieten, komt voort 
uit een hardnekkig bijgeloof. 
Er zijn zelfs gevallen denkbaar; waarbij het 
schieten van je laatste boule verreweg de 
voorkeur heeft boven het plaatsen ervan. 
Zoals in het onderstaande voorbeeld. 
 
Je hebt twee punten liggen (de witte boules 1 en 2), schuin links van het but. De 
tegenpartij heeft geen boules meer, maar één van zijn boules (zwart 3) ligt juist 
achter het but. Als je zou plaatsen, heb je 
voldoende ruimte om een derde punt te 
maken. Door te schieten kun je ook drie 
punten maken (en met een carreau zelfs 
vier) want als boule 3 weg is; gaat de witte 
boule 4 ook meetellen. Aarzel daarom niet 
en schiet! Want als je met je laatste boule 
zou plaatsen, kan het but opgespeeld 
worden waardoor de boules 1 en 2 niet 
meer op punt zouden liggen. Als je schiet en 
vervolgens zou missen, kan je niets 
gebeuren. De twee punten die je al op de 
grond had liggen, blijven in elk geval 
behouden. 
Het laat zich gemakkelijk verklaren waarom 
deze bekende uitspraak zich zo stevig 
verankerd heeft in de hoofden van zoveel 
petanquespelers. Negen van de tien keer dat 
je met je laatste boule schiet, zul je jezelf 
kunnen gelukwensen. Eén op de tien keer 
zou het slecht aflopen. En juist op dat 



 

11 

moment zul je iemand schoolmeesterachtig horen zeggen: ‘Je mag nooit met je 
laatste boule schieten’. De negen andere keren dat het wel goed ging, is hij dan 
opeens vergeten. Degenen die zo praten, denken iets te weten waar jij kennelijk 
geen weet van hebt. Ze zouden er als de kippen bij zijn om je gelijk te geven als je 
schot wel goed afliep. Achteraf lijken zij het altijd bij het rechte eind te hebben. 
  
* Nog een tamelijk veel gemaakte fout. Het is het begin van de werpronde en de 
tegenpartij heeft een goed punt liggen. Als je van mening bent dat deze boule in 
het verloop van de werpronde geschoten dient te worden, wacht daar dan niet 
mee en doe het meteen. 
Laat je niet van de wijs brengen door een misplaatste voorzichtigheid van je al te 
bezorgde medespelers die zeggen: ‘Laten we eerst nog een keer plaatsen alvorens 
te schieten’. Stel dat je inderdaad besluit het schieten nog even uit te stellen en te 
wachten totdat je pointeur een goede boule heeft geplaatst. Grote kans dat je 
pointeur een zogeheten narri plaatst, een zeer slechte boule. Iets wat vaak 
voorkomt als je moet plaatsen terwijl er een heel goed punt van de tegenpartij ligt. 
Een belangrijk principe in het petanque zegt dat het niet aan te raden is om te 
schieten vlak nadat een van je medespelers een zeer slechte boule heeft geplaatst. 
Dit om een veelheid van tactische en psychologische redenen. Door op een 
dergelijke wijze te spelen, maak je de situatie alleen maar nog gecompliceerder. 
Veronderstel daarentegen dat je pointeur wel goed speelt, maar het punt net niet 
wint. Als hij net iets te kort is, loop je grote kans dat zijn boule vlak voor de boule 
die geschoten moet worden komt te liggen en deze laatste daardoor ‘afdekt’. En als 
hij iets te lang is, loop je, zelfs bij een goed schot, het risico van een ongelukkige 
carambolage. 
Wacht dus niet, maar schiet meteen op goede en moeilijk te winnen punten, zeker 
als die vlak voor het but liggen. 
 
In alle gevallen waarin het lastige dilemma ontstaat ‘moeten we schieten of 
plaatsen?’ is op dat moment het meest essentiële dat je goed uitvoert waartoe er 
besloten is. Dat is waar alles mee staat of valt. 
Maar pas op! Tussen teamgenoten onderling leiden dergelijke situaties soms tot 
felle en opgewonden, maar vooral zinloze discussies. De één wil schieten en de 
ander plaatsen. En allebei dreigen ze hun gelijk tot het bittere eind vol te willen 
houden. Maak je echter niet sappel om zoiets onbenulligs. Zoals eerder gezegd, het 
verstandigste is om in al dat soort gevallen de keus te laten aan degene die moet 
spelen. 
  
We zijn lang en uitvoerig stil blijven staan bij de tactiek van het spel. Het is een 
onderwerp dat echt heel complex is en waar nog niet een kwart over gezegd is van 
wat er over te zeggen valt. 
Toch nog een laatste goede raad in dit verband. Laat je vooral niet uit het veld 
slaan door tactische fouten die je ongetwijfeld zult blijven maken. Er bestaat een 
bekend gezegde dat vaak door falende tireurs wordt aangehaald ter 
verontschuldiging van hun gestuntel: ‘De speler die niet één boule mist, moet nog 
geboren worden’. En datzelfde zou je kunnen zeggen met betrekking tot het 
uitstippelen van de juiste tactiek. Zelfs de allergrootste spelers, ook zij die als 
‘petanquebreinen’ worden beschouwd, begaan soms enorme flaters, waardoor ze 
van schaamte het liefst diep in de grond zouden willen wegkruipen. Als speler is het 
vrijwel onmogelijk om op ieder moment in de partij aan alles tegelijk te denken. 
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Het allerbelangrijkste is om van je gemaakte fouten te leren om zodoende je 
tactische kennis te vergroten. Je voortdurende waarnemingen en je steeds groter 
wordende ervaring zullen er toe leiden dat je je beslissingen steeds meer op een 
haast intuïtieve wijze zult nemen. Op die manier zul je langzaam maar zeker een 
goed spelinzicht gaan krijgen. 
In de loop van je carrière zul je tegenover vele duizenden situaties komen te staan. 
Die worden allemaal in je geheugen vastgelegd als in een computer en je zult zien 
dat het steeds vaker zal voorkomen dat je moeiteloos de knoop weet door te 
hakken: moeten we schieten of plaatsen? 
 
3. Het uitwerpen van het but 

Iedere speler is doordrongen van het belang van de tactiek die tijdens het spel 
moet worden uitgevoerd. In het vorige hoofdstuk hebben we het daar uitvoerig 
over gehad. Daarentegen zijn er nauwelijks spelers die maar enige zorg besteden 
aan het uitwerpen van het but. Desalniettemin is het uitwerpen van het but een 
zaak van primair belang. Je ziet vaak spelers die het but zomaar ergens heen 
gooien. Een zeer grote fout die wijst op een gebrek aan aandacht en toewijding. Op 
zorgeloosheid dus. Je mag het but nooit in het wilde weg of op een 
ongecontroleerde of nonchalante wijze uitwerpen. Indien het terrein zo vlak is als 
een biljartlaken en overal gelijk van samenstelling, maakt de plek waar het but 
wordt uitgeworpen niet zoveel uit. Het enige wat dan nog telt is de afstand: wil je 
kort of lang spelen? 

In veel gevallen heb je echter de keus uit meerdere mogelijkheden. De plek waar je 
het but uitwerpt – en in het bijzonder geldt dat voor het begin van de partij – dient 
met de grootst mogelijke zorg gekozen te worden. Ervan uitgaand natuurlijk dat je 
de toss gewonnen hebt. Op een afstand van enkele meters vind je soms meerdere 
verschillende terreinsoorten: een zanderige bodem, een leemachtige, 
veerkrachtige ondergrond, een terrein met keien in de grond, enzovoort. 
Als je tireur doorgaans iets ‘van voren’ schiet (dat wil zeggen dat zijn boule steeds 
enige afstand voor de te raken boule op de grond neerkomt en het traject door de 
lucht laag en strak is), zoek dan naar een vlak terrein met een bovenlaag van zand 
of fijn grind. Als hij daarentegen zuiver ‘op ijzer’ schiet’ (dus met een hoger en 
meer gebogen traject), wijk dan uit naar een leemachtig terrein of naar een terrein 
met veel keien. Als je pointeur graag rollend speelt, zoek dan naar een hard en vlak 
terrein met een fijn laagje zand of grind. Speelt hij doorgaans hoog of halfhoog, ga 
dan naar een zachter terrein, meer leemachtig. Dat alles moet voor het uitwerpen 
van het but door het gehele team besproken en afgewogen worden. En ook hier 
geldt weer dat iedere speler zijn medespelers goed dient te kennen en bovendien 
een juist beeld moet hebben van zijn eigen mogelijkheden (en ook nu weer: van 
zijn eigen beperkingen). 

Als je dat allemaal met zorg gedaan hebt, bepaal dan nauwkeurig je 
voorkeursafstand. Maar let wel op, een but is geen boule. Een but is van hout en 
licht en grillig. Er zijn maar weinig spelers die kans zien het but op een 
gecontroleerde wijze uit te werpen. Gooi het but vervolgens uit op de afstand 
waarop je tireur optimaal raakt: kort, lang of daartussen in. Heeft hij in de 
voorgaande werpronden bijvoorbeeld goed op een bepaalde afstand geschoten, 
verander die afstand dan nooit abrupt. Het zou hem lelijk uit zijn spel kunnen 



 

13 

halen. 
Bij dit alles is het noodzakelijk om de pointeur van de tegenpartij goed te 
observeren. Bijna iedereen speelt van nature min of meer met een bepaald effect. 
Als je dat eenmaal in de gaten hebt, is het in je eigen belang om het but ‘tegen de 
hand in’ van je tegenstander uit te werpen. Tenzij je eigen pointeur aan hetzelfde 
euvel lijdt. Enkele voorbeelden zullen dit duidelijk maken. Er vanuit gaande dat je 
niet hetzelfde gebrek vertoont als je directe tegenstander – onbedoeld met effect 
spelen dus – zal het traject van zijn boule over de grond anders zijn dan dat van 
jouw boule. Werp het but nu zo uit, dat de glooiingen van het terrein hem dwingen 
zijn boule op een voor hem onnatuurlijke wijze te spelen. Dat wil zeggen dat hij zijn 
boule moet ‘helpen’ of ‘bewerken’ met een effect dat tegengesteld is aan zijn 
normale – en foutieve – effect. Een ander voorbeeld. Stel dat er zich een lastige 
plek bevindt in de lengterichting van het spel. Een hobbel, een moeilijke passage 
met stenen of een andere hindernis. Of een obstakel zoals een boom of 
lantaarnpaal. Zorg er dan altijd voor dat je het beste traject voor je zelf houdt, met 
de beste donnee, en wees zo slim het but zo uit te werpen dat die moeilijke plek 
precies in het spel van de vijandige pointeur ligt. Je zult het hem daarmee 
behoorlijk lastig maken. Het voorgaande speelt nog sterker wanneer je 
tegenstander linkshandig is en jij zelf rechtshandig bent. Of omgekeerd 
natuurlijk. Kortom, een goed uitgeworpen but maakt het voor jou gemakkelijk en 
voor je tegenstander juist lastig. Maar om in je opzet te slagen, moet je het but met 
veel zorg uitwerpen. Iets wat slechts weinig spelers doen. Tijdens het uitwerpen 
van het but zie je ze dan dikwijls nog met een toeschouwer staan praten of met een 
schuin oog een van hun boules zoeken. Vergeet dus nooit dat de manier waarop je 
het but uitwerpt net zo belangrijk is als de wijze waarop je je boules speelt. Daarom 
een aantal praktische tips. 

 Als je in de loop van een partij het but wint, werp het dan niet uit naar de plek 
waar of waarheen je tegenstanders het daarvoor steeds hebben uitgeworpen. 
Kennelijk beviel die plek hen op de een of andere manier en misschien hebben 
ze er eerder in de loop van het toernooi wel meerdere goede werpronden 
gespeeld en er zelfvertrouwen gekregen. Aangezien het in het petanque vaak 
gaat om sterk persoonlijke voorkeuren, moet je het spel op zo’n moment zien 
te verplaatsen naar een plek die je tegenstanders niet ligt. Leid ze, als het maar 
even kan, weg van hun favoriete terrein. 

 Gooi het but nooit uit op een plek waar je in een eerdere werpronde niet hebt 
kunnen winnen. Vermijd die plek en gooi het but ergens anders heen. Zowel 
om redenen van technische, maar vooral van psychologische aard. 

 De tireur van de tegenpartij is geweldig op dreef. Probeer de speelafstand 
zoveel mogelijk te variëren tussen zes en tien meter, dat zal het ritme van de 
sterkste speler ontregelen. Er bestaat immers verschil in de manier van 
schieten op de grootste en op de kleinste afstand en dergelijke abrupte 
veranderingen zijn een probaat middel om een tireur uit zijn spel te halen. 

 Als er nog slechts één punt moet worden gemaakt, bijvoorbeeld bij een stand 
van 12-8, moet je het but altijd op de grootst mogelijke afstand uitwerpen. 
Houd daarbij geen enkele rekening met de voorgaande werpronden en alles 
wat er reeds eerder over dit onderwerp is gezegd. Zelfs bij een stand van 12-12 
moet je het but zover mogelijk uitwerpen. 
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Verjaardagen in september en oktober 2015  

4 september Wim van den Heuvel 

7 september Piet Bergen 

13 september Nico Bakker 

1 oktober Annie Koster 

11 oktober Joop Doornaar 

 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd  
en nog een ‘boule’ jaren! 

 
Iemand vergeten of onjuiste datum vermeld? Meld het even aan de redactie! 

 
 
Lief en Leed  
 
Er valt hier dit keer 
niets te melden! 
 
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 
Zoek de verschillen.   
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Herfst 
 
De bomen roesten in het zieke licht  
langs somber in zichzelf gekeerde 
grachten.  
In wilde, stormdoorvlaagde 
regennachten  
vertoont de maan een bleek, behuild 
gezicht 

boven de lege straten, smalle schachten  
waar in een onverbiddelijk gericht  
de zomer langzaam voor het najaar 
zwicht,  
terwijl de huizen op het einde wachten. 

Tegen de morgen is de strijd beslecht.  
Een vage geur van heimelijk bederven  
heeft aan de moede wind zich 
vastgehecht. 

Tussen een handvol dunne 
zonnescherven  
heeft zich de zomer moeizaam 
neergelegd  
om eenzaam en onopgemerkt te sterven. 

Hanny Michaelis  
uit 'Verzamelde gedichten'  
Van Oorschot 2006 

 

 

 

 

Ilja Schumm 

 


