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BESTUUR 
 
Voorzitter:  Elly de Vries     0228 - 514833 

    Schouwschuit 28  @ ellydevries48@hotmail.com 
   1613 CK Grootebroek 
                

Secretaris:  Joop Doornaar    0228 - 513840 

    Rak 14   @ joopenpatriciadoornaar@quicknet.nl  
   1611 JX Bovenkarspel 
 

Penningmeester: Annie Koster     0228 - 513744 

    Pasteurstraat 12  @ a.m.koster@quicknet.nl  
   1611 EN  Bovenkarspel 
 

Technische zaken: Fred Stuyts     06 - 30621919  

    Briljant Starstraat 8 @ c.reyn@quicknet.nl 
   1611 DS  Bovenkarspel 
 

Alg./Wedstrijdzaken: Nico Bakker     0228 - 596969 

    Murillolaan 16  @ ne.bakker@quicknet.nl  
   1619 VB Andijk 
 

Kantine en banen:  Nassaupark, Bovenkarspel   Redactie Boule-praat: 

 06 - 81079718       Jan Koekkoek 

Rekeningnummer Rabobank:  3173.50.714                             Stullenbaan 34 
Lid N.J.B.B. sinds 01-01-2002  –  lidnr. 07-027   1602 JC Enkhuizen 

Inschr.nr. K.v.K. Hoorn: 37082617    0228 - 322273 

@  drommedaris@gmail.com      @ jan.koekkoek@gmail.com  
Blog: http://drommedaris.wordpress.com/ 

 

■■ DVK ■■                   Kampeerbenodigdheden             

DIRK VAN KALSBEEK EN ZN                 Dartsportartikelen 

                      sinds 1953                                              Zonwering 

                                                                    Verfwaren 
                                                                    Gereedschappen 
                                                                    Scheepsbenodigdheden 
         Westerstraat 60                                
     1601 AL  Enkhuizen                         . . . en nog veel meer 
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Van het bestuur 
Het is alweer bijna kerst, maar het zal geen witte kerst 
worden, verwacht ik. De verenigingscompetitie is alweer 
een aantal vrijdagen bezig, maar helaas is het resultaat 
niet al te best. Met de teams van de wintercompetitie 
gaat het een stuk beter. Verderop in dit blad staan de 
voorlopige standen na 2 speeldagen. Ook heeft het 
bestuur weer een kalender voor 2013 gemaakt en er staat 
weer een aantal leuke activiteiten op. Schrijf ze alvast op 
uw kalender of hang de kalender op een zichtbare plaats 
op. Op 30 december willen we het jaar afsluiten met een 
oliebollentoernooitje. Komt u ook? We beginnen om 13.00 
uur. En om het nieuwe jaar goed te beginnen hebben we 
op 6 januari onze nieuwjaarsreceptie. Daar bent u vanaf 
13.00 uur welkom voor een drankje en een hapje. Het 
bestuur wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2013. 
 

Het bestuur 
 

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:  

zaterdag 16 februari 2013 
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een 
andere manier mag natuurlijk ook!  

mailto:jan.koekkoek@gmail.com
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Kampioenen 2012 
Tijdens de najaarsledenvergadering werden alle kampioenen 2012 gehuldigd. In 
het vorige clubblad stond al een overzicht van de kampioenen. Hieronder de 
foto’s gemaakt tijdens de huldiging. 
 
We beginnen met de pointeerkampioen:  
Kees Jongeling (r), hier op de foto met 
het bestuurslid wedstrijdzaken Nico 
Bakker.   
 

 
 

 
Het Clubkampioenschap 2012 werd 
gewonnen door Carla Stuyts en Rob 
Wolder. 
 

 
 
 
Dan de tireerkampioen:  Fred Stuyts, 
ook al op de foto met Nico Bakker. 
 
 
 
  

 
 
 
Ook werden Dirk de Vries, Carla Stuyts 
en Dirk Brander in het zonnetje gezet. 
Tijdens de Afdelingscompetitie 2012 
werden zij 3

e
 in de Eerste Klasse. 

 
Iedereen vanaf hier (nogmaals) van 
harte gefeliciteerd!  
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Oliebollentoernooi – zondag 30 december 2012 
Op zondag 30 december a.s. wordt er een 
oliebollentoernooi georganiseerd voor de 
leden. Hiermee wordt het jaar 2012 feestelijk 
afgesloten! Vanaf 13.00 uur bent u van harte 
welkom. Uiteraard zijn er oliebollen aanwezig!  
 
 

 
 
Kantinediensten per 1 januari 2013 
Tijdens de najaarsledenvergadering is met 
meerderheid van stemmen besloten, dat alle 
leden met ingang van 1 januari 2013 
kantinedienst gaan draaien. Op dit moment 
hebben we te weinig vrijwilligers. Zij staan nu elke 
3 weken achter de bar. Bij de contributie voor het 
jaar 2013 zal een soort statiegeld van 15 euro  
gerekend worden, die u weer kan terugverdienen 
door uw kantinediensten te draaien. Mocht u een 
keer niet kunnen (b.v. wegens vakantie of ziekte) 
dan is het zaak dat u zelf voor een vervanger zorgt 
of met iemand ruilt. Wij hopen op de steun en 
begrip van de leden, die de najaarsleden-
vergadering niet konden bijwonen. Het schema 
zal u toegestuurd worden tezamen met de 
nieuwe kalender, de telefoonketen en de 
ledenlijst.   
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Nieuwjaarsreceptie  – 6 januari 2013 
IJs en weder dienende is er op zondag 6 
januari a.s. een nieuwjaarsreceptie in de 
kantine. Vanaf 13.00 uur zijn alle leden 
welkom voor een hapje en een drankje. Als 
het weer het toelaat wordt er wellicht ook nog 
gebouled!  
 
 
 
 

Sinterklaastoernooi – zondag 2 december 2012 
Zondag 2 december hadden we het Sinterklaastoernooi. Er waren 10 doubletten 
dus met 20 mensen was het een goed bezet toernooi. Fred had als idee dat de 1e 
en 2e een prijs konden verdienen en de 5e kreeg ook een prijs (vanwege 5 
december natuurlijk!). De kruidnootjes en taai taai waren uiteraard aanwezig en 
er werd goed van gegeten. Ook de glühwein en de chocolademelk met slagroom 
smaakten goed. Fred had lekkere sinterklaasprijsjes gekocht. 

 
De eindstand is als volgt: 
1. Koos en Annie K. 3 gewonnen + 13 
2. Dirk en Dirk 3 gewonnen + 12 
3. Rob W. en Carla 2 gewonnen + 9 
4. Jaap en Paula 2 gewonnen + 0 
5. Vinus en Peter 1 gewonnen + 6 
6. Erik en Bep 1 gewonnen – 1 
7. Jan en Joke 1 gewonnen – 3 
8. Fred en Mark 1 gewonnen – 4 
9. Marco en Coen 1 gewonnen – 9 
10. Sjaak en Joop 0 gewonnen – 23 

 
Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagde dag! 
 
Elly de Vries 
 
Oproep kandidaten bestuur  
Tijdens de voorjaarsledenvergadering van dinsdag 9 april 
2013 zal Annie Koster aftreden als penningmeester. Haar 
zittingstijd in het bestuur zit er op. Annie heeft te kennen 
gegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede 
periode. Kortom, we zijn op zoek naar een nieuwe 
penningmeester!  

Tevens heeft Nico Bakker aangegeven zijn lidmaatschap per 1 januari 2013 te 
willen beëindigen. Hiermee eindigt automatisch ook zijn zitting in het bestuur. 
Met ander woorden: er wordt ook een bestuurslid wedstrijdzaken gezocht!  

Wie heeft interesse in een van deze vacatures in het bestuur? Graag z.s.m. melden 
bij een lid van het bestuur!  
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Kalender 2013 
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Puzzel 
Zoek de 10 verschillen. 

 

 
C-licenties 
In het informatiebulletin van december 2012 van de NJBB (35

e
 jaargang, nr. 442) is 

het volgende bekend gemaakt:  
De speelrechten voor C-leden blijven in 2013 gelijk aan 2012. 
 

Een speler met een Club-licentie heeft alleen speelrechten binnen zijn/haar eigen 
club. Hij/zij mag deelnemen aan Categorie 3 toernooien van de eigen 
vereniging als de vereniging dat toelaat. Een speler met een Club-licentie mag niet 
deelnemen aan de Nationale Competitie (NC) en Nationale Kampioenschappen 
(NK's).  
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Toernooiagenda 2013 
 

Januari 2013 
zondag 6-jan-13 Nieuwjaarsreceptie Intern De Drommedaris   

zondag 6-jan-13 Nieuwjaarstoernooi 3 Purmerboules Dbl 

dinsdag 8-jan-13 Hoornse Dinsdag Cyclus Pr De Bouledozers Dbl 

vrijdag 11-jan-13 AVC klasse 1  3 afd. 07/De Bouledozers Sxt 

vrijdag 11-jan-13 AVC klasse 2 3 afd 07/Ca Roule Sxt 

zondag 13-jan-13 WinterCompetitie A+B 3 afd 07/ De Bouledozers Trp 

woensdag 16-jan-13 Midweektoernooi Pr Les Mille Iles Dbl 

vrijdag 18-jan-13 AVC klasse 1 3 afd. 07/De Bouledozers Sxt 

vrijdag 18-jan-13 AVC klasse 2 3 afd 07/ Ca Roule Sxt 

zondag 20-jan-13 WinterCompetitie C+D 3 afd 07/Les Mille Iles Trp 

zondag 20-jan-13 WinterCompetitie E+F 3 afd 07/Purmer Boules Trp 

zondag 20-jan-13 WinterCompetitie G+H 3 afd 07/ C a Roule Trp 

donderdag 24-jan-13 Wintertoernooi Pr Celeritas Dbl 

zondag 27-jan-13 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 27-jan-13 Snert toernooi 3 De Bouledozers Dbl 

 

Februari 2013 
vrijdag 1-feb-12 Spelletjesavond   De Drommedaris   

zaterdag 2-feb-13 Voorronde VerKamp 3 afd. 07/ Les Mille Iles Sxt 

zondag 3-feb-13 Zuurkooltoernooi 3 Purmerboules Dbl 

zaterdag 9-feb-13 Voorronde VerKamp 3 afd 07/De Bouledozers Sxt 

zondag 10-feb-13 WC poule A t/m G 3 afd. 07/reservedag Trp 

dinsdag 12-feb-13 Hoornse Dinsdag Cyclus Pr De Bouledozers Dbl 

zaterdag 16-feb-13 Snert toernooi Pr Atlantic Boules Dbl 

woensdag 20-feb-13 Midweektoernooi Pr Les Mille Iles Dbl 

zaterdag 23-feb-13 Potjesdamtoernooi 3 Les Mille Iles Dbl 

zondag 24-feb-13 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 24-feb-13 van Wijnbergentoernooi 3 De Bouledozers Dbl 

donderdag 28-feb-13 Wintertoernooi Pr Celeritas Dbl 
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Wintercompetitie NJBB Afdeling 07 – 2012-2013 
Inmiddels zijn 2 speeldagen geweest in de wintercompetitie. Zoals bekend zijn er 3 
teams die dit seizoen van de Drommedaris meedoen. Hieronder de uitslagen van 
de eerste 2 speeldagen. Voor Drommedaris 1 en 2 is de situatie bijzonder 
spannend! Beide teams presteren werkelijk fantastisch en beiden maken kans op 
promotie! Zondag 20 januari 2013 weten we meer! Dan worden de laatste 
wedstrijden gespeeld bij Les Mille Iles te Zuid-Scharwoude. Met Drommedaris 3 
gaat het minder goed. Een promotie zit er niet meer in, maar een plaatsje ergens 
in het midden van de rangschikking behoort tot de mogelijkheden. Hun laatste 
wedstrijden zijn op dezelfde dag maar dan bij Purmer Boules in Purmerend. 
 
Poule D  De Drommedaris 1: Dirk Brander; Dirk de Vries; Carla Stuyts 
                De Drommedaris 2: Fred Stuyts; Marco Stuyts; Rob van Westen 

Plaats Team Vereniging Punten Saldo   Team Vereniging Punten Saldo 

1 16 ELZA-Boules 2 5 41   5 De Drommedaris 1 8 41 

2 5 De Drommedaris 1 4 24   11 De Bouledozers 7 7 28 

3 14 Boule Lef 1 4 18   16 ELZA-Boules 2 7 28 

4 3 JdB De Stetters 5 3 8   13 De Drommedaris 2 7 19 

5 11 De Bouledozers 7 3 8   9 Boel Skik 92 1 7 5 

6 7 PV de Purmer Boules 7 3 1   3 JdB De Stetters 5 6 26 

7 13 De Drommedaris 2 3 0   2 JdB De Stetters 4 6 13 

8 15 Ca Roule 4 3 -4   14 Boule Lef 1 5 12 

9 10 De Bouledozers 6 3 -15   7 PV de Purmer Boules 7 5 -9 

10 2 JdB De Stetters 4 2 -7   10 De Bouledozers 6 5 -14 

11 9 Boel Skik 92 1 2 -9   8 De Bouledozers 5 4 0 

12 6 PCP "Zaanstad" 3 2 -11   6 PCP "Zaanstad" 3 4 -21 

13 4 Ca Roule 3 1 -10   15 Ca Roule 4 4 -35 

14 1 JdB De Stetters 3 1 -14   12 ASV Celeritas 4 3 -23 

15 12 ASV Celeritas 4 1 -16   4 Ca Roule 3 1 -33 

16 8 De Bouledozers 5 0 -14   1 JdB De Stetters 3 1 -37 
 
Poule E  De Drommedaris 3: Rob Wolder; Levinus v.d. Veekens; Hannie de Boer 
Plaats Team Vereniging Punten Saldo   Team Vereniging Punten Saldo 

1 8 ODIZ Frogs 3 5 45   8 ODIZ Frogs 3 9 65 

2 1 Ca Roule 5 5 38   1 Ca Roule 5 9 43 

3 9 Boel Skik 92 2 4 24   7 PON 2 8 28 

4 13 JdB De Stetters 7 4 22   9 Boel Skik 92 2 7 29 

5 7 PON 2 4 5   13 JdB De Stetters 7 7 28 

6 16 De Bouledozers 8 3 1   6 PCP "Zaanstad" 4 5 12 

7 5 JdB De Stetters 6 3 -10   10 Les Mille Iles 8 5 8 

8 15 L'Autre Chemin-Alkmr 2 2 1   16 De Bouledozers 8 5 -7 

9 10 Les Mille Iles 8 2 0   5 JdB De Stetters 6 5 -17 

10 6 PCP "Zaanstad" 4 2 -4   12 PCP "Zaanstad" 5 4 -17 

11 14 De Drommedaris 3 2 -13   11 CDP Bonne Chance 2 4 -19 

12 2 Ca Roule 6 1 -6   15 L'Autre Chemin-Alkmr 2 3 -7 

13 3 ASV Celeritas 5 1 -16   14 De Drommedaris 3 3 -29 

14 11 CDP Bonne Chance 2 1 -25   4 ASV Celeritas 6 3 -34 

15 4 ASV Celeritas 6 1 -31   3 ASV Celeritas 5 2 -43 

16 12 PCP "Zaanstad" 5 0 -31   2 Ca Roule 6 1 -40 
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Dé Training 
We weten dat verreweg de meeste 
spelers zich de techniek van het 
petanque zelf hebben aangeleerd. 
Voor het merendeel van de spelers 
beperkt de training zich tot het 
spelen van partijtjes onder vrienden 
in een gemoedelijke sfeer. Deze 
spelers hebben het naar hun zin en 
vinden dit genoeg. Trainen is niet 
nodig. 
Toch blijkt tijdens partijtjes dat veel 
van deze spelers met enige afgunst 
kijken naar de betere resultaten van 
hun mede spelers. Dat zouden ze 
ook wel willen.  
De betere spelers trainen echter wel degelijk, maar ze praten er nauwelijks over 
en laten liever het idee voortbestaan dat ze met hun vaardigheden geboren zijn. 
 
Wat is trainen 
Het verbeteren van je sportprestaties hangt af van een aantal factoren. We 
spreken hier alleen over trainen. Trainen doe je met heel je lichaam. Ieder orgaan 
wordt erbij betrokken. Trainen heeft als uiteindelijk doel je lichaam zodanig te 
laten functioneren dat jij de prestaties kunt behalen die je zelf gesteld hebt. 
Trainen is dus een doel, geen middel. Beter presteren is het ultieme doel. 
 
Het is duidelijk dat technische vooruitgang boeken alleen maar mogelijk is door 
regelmatig te oefenen. 
Oefenen betekent heel veel herhalen van dezelfde worp of beweging. 
 
Mentale training Zelfvertrouwen 
Zelfvertrouwen is de weerslag van de wijze waarop je naar jezelf kijkt. Als gevolg 
daarvan is zelfvertrouwen niets anders dan de mate waarin je doet wat je wilt en 
werkelijk wilt wat je doet. Het is een wisselend proces. Zelfvertrouwen daalt 
bijvoorbeeld door vermoeidheid, lichamelijke vermoeidheid.  
 
Het is dus heel belangrijk en een vereiste dat er een redelijke basisconditie 
aanwezig is. 
Spelers die regelmatig 5 partijen in wedstrijdverband spelen zullen dit kunnen 
beamen.  
Je bent gewoon moe na zo’n dag.  
 
Beste boulevrienden, dit is iets om over na te denken. Probeer het eens uit. Voor 
vragen kunnen jullie altijd bij mij terecht. Heb ik niet meteen een antwoord dan 
zoeke ik het op. 
 
Nico 

  

http://www.houseofcycling.nl/blog/mentale-training/68-mentale-training-deel-2
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I’m dreaming of a white Christmas 
Aan boord van het m.s. 
Marnelloyd van de Kon. 
Rotterdamse Lloyd, varende in de 
Indische Oceaan op weg naar 
Singapore, met 55 man 
bemanning.  
 
Het was kerstochtend, voor de 
meesten geldt je loopt wacht of je 
slaapt. De temperatuur buiten is 
36 graden, dus niet echt Hollands 
weer in december, maar binnen 
draaide de airco op volle toeren.  
 
’s Middags vindt dan het kerstdiner plaats, dat betekent dat 5 man in de kombuis 
vanaf de vorige avond aan het voorbereiden zijn om er iets gezelligs van te maken.  
Vanwege de hitte in de kombuis dronken ze af en toe een biertje en misschien wel 
meer dan één.  
 
Eén van de koks vond het nodig om ’s morgens om acht uur, al zingende en met 
een koperen bel,: I’m dreaming of...... door de gangen van de stuurlieden en 
werktuigkundigen te lopen met een baal bloem om dat uit te strooien.  
Je begrijpt dat dit niet ongemerkt voorbij ging.  
 
Het kerstdiner was overigens uitstekend.  
 
Ik wens jullie een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.  
 
Coen Hendriks 
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Verjaardagen in januari en februari 2013 
 

10 januari Paula van der Plas 

11 januari Jan Stormmesand 

31 januari Levinus van der Veekens 

7 februari Ab Biesenbeek 

22 februari Aart Maassen 

25 februari Jaap Tool 

27 februari Sjaak Ooijevaar 

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

 
 
Lief en Leed  

Jaap Tool is eindelijk na 10 weken 
gipsvrij. Eerst het ongeluk met zijn 
pols en daarna de operatie aan zijn 
voet. Helaas heeft de operatie aan 
zijn voet niet het gewenste 
resultaat opgeleverd.  
 
Bert Numan is ernstig ziek. We 
misten hem al een tijdje op de 
baan. Laten we hopen dat de 
chemokuren wat verlichting 
brengen.  
 
Iemand vergeten? Meld het even 
aan de redactie! 
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Kerst 2012 
Veel mensen zijn er niet met de kerstdagen (sommigen zeggen met de 
feestdagen). Nee, dan ben ik er niet. Dan ben ik weg. Waarom? 
Ze denken het in hun woonplaats niet zo leuk te hebben, als het zijn moest. 
We zijn allemaal opgejut door romans, tv en/of de middenstand. Met kerst 
schrijnt de eenzaamheid. 
 
Het was koud, het vroor licht, maar de vorst was nog zacht. Niet alle bomen waren 
winterkaal. Naast de zware beuken en de eiken stonden pijnbomen en sparren, 
vol geheimzinnige schaduwen. 
Door een kale olmenkruin keek een dagbleek maantje, op de grond glinsterden de 
droge dorre bladeren, ze waren blauwig en wit en bros bevroren. 
Terug naar de eenzaamheid…. alhoewel! 
 
Wat is er nou toch zo leuk aan Kerstmis. Nou, kaarsjes, de versierde boom, 
sneeuw voor de deur, een glas wijn bij de hand enz.  Sneeuw….. voor de deur. We 
hadden al jaren met kerst geen sneeuw gezien, ja vorst, maar geen sneeuw. 
Waarop mijn vrouw zei: “Bij ons in het dorp hadden we altijd een witte kerst.” 
Hoe kan dat? 
Daar zorgde de oude Simon voor. Als er geen sneeuw was, ging hij tegen de 
Kerstmis met een wit schaap en een witte muts op door het dorp en dan zong hij: 
 

“Alle Heiligen van de eeuw 
zorg voor een witte Kerst met sneeuw.” 

 
Na wat gepalaver met de vrouw en kinderen, ben ik naar de overburen gestapt. 
Helaas geen wit schaap maar een witte geit kon ik lenen. 
Onder het zingen van het liedje, witte muts op en een witte geit aan een touwtje 
door mijn buurtje gestapt. 
 
Bekomen van dit akkevietje in bed gekropen en de zoete rust opgezocht. 
Even na middernacht begon het te sneeuwen en niet zo’n beetje ook! 
’s Morgens om zeven uur kwamen de kinderen de dekens van het bed trekken. 
Witte kerst. 
 
Als u eenzaam bent, 
leen een schaap, 
witte muts op en 
één dag voor kerst 
rondlopen onder het 
zingen van het lied 
en uw eenzaamheid 
is verdwenen. 
 
Goede dagen! 
 
Jan Stormmesand 
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