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BESTUUR
Nico Bakker
 Murillolaan 16
1619 VB Andijk

Secretaris:

Vacature
Alle secretariaatszaken worden waargenomen door de
andere bestuursleden.

Penningmeester:

John Laan
 0228 - 514476
 Hertog Albrechtstraat 395 e: john@admjlaan.nl
1611 GL Bovenkarspel

Alg./Wedstrijdzaken: Piet Bergen
 Gemaal 118
1613 AR Grootebroek

Kantine en banen: Nassaupark, Bovenkarspel
 06 - 81079718
Rekeningnummer Rabobank: 3173.50.714
Lid N.J.B.B. sinds 01-01-2002 – lidnr. 07-027
Inschr.nr. K.v.K. Hoorn: 37082617
e: drommedaris@ziggo.nl
Blog: drommedaris.wordpress.com/
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 0228-596969
e: ne.bakker@quicknet.nl

Voorzitter:

 06 - 40703051
e: cavalier@quicknet.nl

Redactie Boule-praat:
Jan Koekkoek
 Stullenbaan 34
1602 JC Enkhuizen
0228 - 322273
e: jan.koekkoek@gmail.com
jkoekkoek

Van de voorzitter
Beste mensen,
Donkere wolken boven JBC De Drommedaris!!!!
Nee, ik denk het niet! Natuurlijk gaan er leden weg. Dit kan allerlei
reden hebben. Hier ga ik daar verder niet op in.
Ik ben en blijf positief. Ik weet zeker dat er wel weer nieuwe leden
komen. Waarom weet ik dat? Nu, de leden die overblijven zijn ook
positief en dragen de vereniging een goed hart toe. Hierdoor zal het
leuker en gezelliger op de jeu-de-boulesbanen en in de kantine worden.
Heb geduld en u zult de veranderingen meemaken!
Onze vereniging doet het erg goed in de competitie, zowel in de
AfdelingsVerengingsCompetitie als in de WinterCompetitie. Ik hoor bij
diverse andere verenigingen geluiden dat er voor die spelers van de
Drommedaris moet worden uitgekeken. Dat zijn goede boulers. We
houden u op de hoogte van de standen.
In de afgelopen najaarsledenvergadering hebben we afgesproken dat de
Eurodaaldertoernooien voortaan openbaar zijn en dat ook niet
licentiehouders hier aan mee mogen doen. Ook het Wintertoernooi zal
openbaar zijn. U moet niet verwachten dat er plotseling meer mensen
komen. Dit zal langzaam gaan maar zal zeker vruchten afwerpen.
Ik kan nog veel meer schrijven maar dat bewaar ik tot de volgende
keer.
Het bestuur wenst u een
hele fijne kerst en een
gelukkig 2015 toe en, ook
dan, veel bouleplezier.
De voorzitter
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Secretaris gezocht!
Tijdens de najaarsledenvergadering is Peter
afgetreden als voorzitter en is Nico gekozen tot
voorzitter. Destijds had Peter aangegeven
kandidaat te zijn voor het bestuur om de
functie van secretaris op zich te nemen, maar er
was toen een voorzitter nodig en dus werd
Peter voorzitter. Peter werd op die manier
alsnog secretaris omdat die functie binnen het
bestuur nog open stond.
Helaas gaf Peter de volgende dag aan zijn lidmaatschap op te zeggen. Dit heeft
alles te maken met zijn thuissituatie en bovendien wilde hij het komend jaar meer
en veel op vakantie. Het is natuurlijk heel jammer dat hij dit niet op de avond van
de vergadering aangegeven heeft.
Het gevolg is dat we dus weer zonder secretaris zitten. Op dit moment nemen de
overgebleven bestuursleden dit waar.
Wij doen dus weer een beroep op u! Is er iemand die ons kan helpen. Wij horen
het graag.

IVA training voor barmedewerkers
De Drank- en Horecawet vereist dat er in sportkantines altijd een barvrijwilliger
aanwezig is die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd.

“Geen certificaat niet achter de bar“
Er is een afspraak gemaakt met de gemeente Stede Broec (die deze training
verzorgt) om op 13 januari 2015 deze instructieavond in de kantine Nassaupark te
houden. De aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt.
In samenwerking met een werkgroep van sportbonden heeft sportkoepel
NOC*NSF een online instructie opgesteld die verenigingen kunnen gebruiken als
alternatief voor een instructieavond. Deze instructie staat op:
http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2841 (Geef als barverantwoordelijke op: Nico Bakker, ne.bakker@quicknet.nl en kies voor aangesloten bond
‘Overige’. Bij het goed afleggen van de test wordt het certificaat gemaild.
Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 21 februari 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 2014
December 2014 (aanvulling op eerder gepubliceerde agenda)
zondag

28-12-2014

Wintertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

Januari 2015
zondag

4-1-2015

Nieuwjaarsreceptie

zondag

4-1-2015

Nieuwjaarstoernooi

3/W

De Drommedaris
Purmer Boules

Dbl

donderdag

8-1-2015

Wintertoernooi

3/Pr

Celeritas

Dbl

vrijdag

9-1-2015

AVC klasse 1 en 2

Afd.07

zondag

11-1-2015

WinterComp Poule A en B

Afd.07

zondag

18-1-2015

WinterComp Poule C t/m G

Afd.07

woensdag

21-1-2015

Midweektoernooi

3/Pr

Les Mille Iles

Dbl

donderdag

22-1-2015

Wintertoernooi

3/Pr

Celeritas

Dbl

vrijdag

23-1-2015

AVC klasse 1 en 2

zondag

25-1-2015

Eurodaaldertoernooi

zondag

25-1-2015

WinterComp reservedag

Afd.07

vrijdag

30-1-2015

AVC klasse 1 en 2

Afd. 07

Afd. 07
Pr

De Drommedaris

Dbl

Februari 2015
zondag

1-2-2015

Snerttoernooi

Pr

De Drommedaris

Mel

zondag

1-2-2015

Potjesdam 2015

3/W

Les Mille Iles

Dbl

zaterdag

7-2-2015

Voorronde Ver.kamp

zondag

8-2-2015

Zuurkooltoernooi

vrijdag

13-2-2015

Spelletjesavond

De Drommedaris

zaterdag

14-2-2015

Voorronde Ver.kamp

Afd. 07

zondag

15-2-2015

Triplettentoernooi

Pr

De Drommedaris

Trp

woensdag

18-2-2015

Midweektoernooi

3/Pr

Les Mille Iles

Dbl

zaterdag

21-2-2015

Snerttoernooi

3/Pr

Atlantic Boules

Dbl

zondag

22-2-2015

Eurodaaldertoernooi/
Glühweintoernooi

Pr

De Drommedaris

Dbl

zondag

22-2-2015

Snerttoernooi

3/W

De Bouledozers

Dbl

donderdag

26-2-2015

Wintertoernooi

3/Pr

Celeritas

Dbl

Afd. 07
3/W

Purmer Boules

Dbl

Het programma van De Drommedaris is uiteraard afhankelijk van de
weersgesteldheid!
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Wintercompetitie NJBB Afd. 07 2014-2015
De Wintercompetitie is in volle gang. Inmiddels hebben alle teams 2 speeldagen
gehad. Hieronder de samenstelling van de teams van De Drommedaris en de
speeldata en –locaties.
Poule B:
De Drommedaris 1: Rob Wolder, Dirk Brander en Marco Stuijts
Poule D:
De Drommedaris 2: Joop Doornaar, Tinie Bergen en Piet Bergen (Erik Dekker is
vervangen door Joop Doornaar)
Poule A+B, locatie’s en data;
11 januari 2015, De Bouledozers – Zwaag (Hoorn)
Poule C+D, locatie’s en data;
18 januari 2015, De Bouledozers – Zwaag (Hoorn)
Poule E+F, locaties en data;
18 januari 2015, Les Mille Iles – Zuid-Scharwoude
Poule G (+ H),locatie en data;
18 januari 2015, Purmer Boules - Purmerend

Poule B – na twee speeldagen
Plaats Team Vereniging
16
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De Drommedaris 1

Captain

Punten Saldo

Marco Stuyts

2

-60

Het team De Drommedaris 1 staat nu op de allerlaatste plaats van de poule.
Degradatie ligt op de loer. De resultaten op de laatste speeldag geven de
doorslag!
e

Poule D – na één speeldag (de uitslagen van de 2 dag zijn bij de redactie nog niet
bekend)
Plaats Team Vereniging
5

8

De Drommedaris 2

Captain
Piet Bergen

Punten Saldo
3
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Het team De Drommedaris 2 doet het duidelijk beter! Op dit moment een vijfde
plaats. Promotie ligt behoort tot de mogelijkheden!
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AfdelingsVerenigingsCompetitie 2014-2015
De AVC 2014-2015 is inmiddels begonnen. De
Drommedaris speelt met één team in de tweede klasse
van de AVC. Dit jaar spelen er 9 teams in deze klasse en
dus zijn daarvoor 9 speelavonden nodig, twee meer
dan oorspronkelijk gepland. Op het moment dat dit
clubblad verschijnt zijn er al zes speelavonden geweest.

Het team De Drommedaris 1 bestaat nu uit de
volgende leden: Marco Stuijts, Joop Doornaar, Tinie
Bergen, Dirk Brander, Piet Bergen enVera Koopman.
Op de vrijdagavonden 9, 23 en 30 januari 2015 wordt er
nog gespeeld. Drommedaris 1 had een vrije avond op
19 december.
Hierbij de stand na 6 speelavonden. De Drommedaris 1
staat op een prachtige tweede plaats in het klassement.
Werkelijk klasse! En… we rekenen op vormbehoud!

AVC 2de klasse
WT WP VP Saldo
1 De Stetters 1

5

25

17

8

2 De Drommedaris 1

3

25

10

15

3 De Bouledozers 1

3

20

15

5

4 Boel-Skik '92 1

3

17

18

-1

5 Boule Plaisir 2

3

17

18

-1

6 Atlantic Boules 3

2

17

18

-1

7 Ca Royle 2

2

15

20

-5

8 Celeritas 2

2

15

27

-12

9 Magnus 1

1

17

25

-8
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Kampioenen 2014
Het was weer een jaar van verschillende prijswinnaars en zoals elk jaar worden die
uitgereikt tijdens de najaar ledenvergadering.
De clubkampioenen van 2013, Bep van Marle en Rob Wolders mochten hun
definitieve prijzen in ontvangst nemen.
Daarna waren de clubkampioenen van dit jaar aan de beurt. Dat waren Tinie
Bergen en Nico Bakker, zij hebben niet alleen de wissel beker in ontvangst
genomen, maar daarna ook de definitieve prijzen. Tinie en Nico mogen zich de
clubkampioenen van 2014 noemen.
De pointeerkampioen van 2014 is Kees Jongeling. Hij kon niet aanwezig zijn
vanwege zijn herstel. Kees heeft zijn prijs later thuis in ontvangst genomen.
De tireerkampioen van 2014 is Piet Bergen. Hij mocht zijn prijs in ontvangst
nemen van de kersverse voorzitter Nico.
Wij wensen alle winnaars veel kijkplezier en een trots gevoel bij het kijken naar
hun trofeeën. Een voor diegene die geen trofee heeft, doe volgend jaar mee, wie
weet is de eer aan jouw!
Met vriendelijke groet
Piet Bergen
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Een betrokken lid…
Een zeer betrokken lid van onze vereniging, heeft een stukje geschreven, recht uit
het hart.
Dit stukje is bedoeld voor oud-leden die onze club hebben verlaten.
Hij wil hiermee aangeven dat die oud-leden niet vergeten zijn. Inmiddels is dit
bericht verzonden aan een groot aantal oud-leden.

Beste Allen,
Aan het eind van het jaar maken we de balans op.
Wat blijkt: we missen je.
We hopen dat je ons ook mist, als is het maar een klein beetje…..
Wellicht kunnen we je met dit schrijven overhalen om nog eens
een keertje langs te komen.
Een balletje gooien, een koppie doen.
Je bent van harte welkom en wie weet kom je daarna toch weer
wat vaker om onze gelederen te versterken.
In ieder geval fijne feestdagen,
Met vriendelijke groet,
Een betrokken lid.
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Kerstverhaal
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Verjaardagen in januari en februari 2015
Gisela Groen-Hesse
Jan Stormmesand
Levinus van der Veekens
Sjaak Ooijevaar

4 januari
11 januari
31 januari
27 februari

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

Lief en Leed
Elly is inmiddels geopereerd , ze is al weer aan de wandel en heeft een geweldige
hulp aan man Dirk. We weten dat Elly bepaalde handelingen even niet mag, maar
daarna hopen we je /jullie weer te zien! Sterkte!
Kees is herstellende van een knieoperatie, het herstel gaat wat moeizaam, maar
Kees is een kanjer, en we weten dat zodra het gaat wij Kees weer op de baan zien.
Toy toy Kees!
Piet wordt aan zijn knie geopereerd, eerst een hechting eruit, dan beetje
herstellen, om daarna een nieuwe knie te krijgen. Zou het besmettelijk zijn??
[grapje] Piet succes, en Tinie sterkte…
Wim is aan zijn hoofd geopereerd , en volgens de laatste berichten is alles goed
gegaan, heel veel sterkte Wim en Sia! Het is niet niks wat jullie meemaken…
Sia is weer gevallen, oog blauw, en een gekneusde pols. Niet meer doen hoor Sia!
Geveld door de griep onze leden die samen 158 jaar
jong zijn, wie zouden dat zijn?
Meneer Jan en Joke, Jan ligt in de huiskamer, daar
hij moeizaam kan lopen, en ook nog eens is
gevallen. Een gevallen man dus…
Meneer Jan en Joke , snel weer beter worden hoor!
We hopen jullie in goede gezondheid gauw weer te
zien!

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

Iemand vergeten? Meld het even aan de redactie!
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Uitgeknipt
In de Enkhuizer Courant (NHD) stonden zaterdag 6 december resp. dinsdag 16
december jl. de artikelen die hieronder staan afgebeeld.
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