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BESTUUR
Voorzitter:

Vacature

Secretaris:

Vacature

Penningmeester:

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

Technische zaken:

Vacature

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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 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 redactie

Dit keer wordt het clubblad niet geopend met een tekst van de voorzitter.
De reden is vrij simpel: de vereniging moet het op dit moment stellen
zonder voorzitter. Door onenigheid binnen het bestuur heeft de voorzitter
besloten de hamer terug te geven. We zullen hem ook niet terugzien op de
club aangezien hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Daardoor ontstaan er
diverse vacatures in het bestuur (zie de volgende bladzijde). Hopelijk wordt
in de vacante bestuursposities voorzien tijdens de
extra ledenvergadering van dinsdag 15 juli aanstaande.
In tussentijd is het goed als elk lid bij zichzelf te rade
gaat of een functie in het bestuur niet iets voor
hem/haar is. Voor het voortbestaan van de
vereniging en de jeu-de-boulessport in Bovenkarspel
is een daadkrachtig bestuur nodig!
De komende maanden staan in het teken van de zomer. Het is vakantietijd,
dus dat betekent dat allerlei zaken op een laag pitje staan. Toch wil de
redactie de aandacht vestigen op de aktiviteiten van de komende maanden.
Zo is er weer een Franse week van 11 t/m 15 augustus a.s. en als afsluiting
een barbecue op zaterdag 16 augustus. Meer informatie hierover is te
vinden op het bord in de kantine. Voor de barbecue staat er een
uitnodigende poster in dit clubblad.
De afdelingscompetetie is ten einde. Hoe onze
teams het hebben gedaan staat ook in dit clubblad.
Team Drommedaris 2 is in ieder gepromoveerd
naar de hoofdklasse. In het vorig clubblad werd
vermeld dat, als dit zou gebeuren, dat dit de eerste
keer zou zijn. Terecht werd de redactie (door Elly
de Vries) tot de orde geroepen: vorig jaar heeft ook
een team van de Drommedaris (bestaande uit Dirk de
Vries, Dirk Brander en Carla Stuijts) in de
Hoofdklasse gespeeld, maar zij zijn toen aan het eind
van de competitie jammer genoeg weer gedegradeerd.
Tot slot wenst de redactie iedereeen een prachtige zomer met een boulesplezier! Diegenen die op vakantie gaan wenst de reactie een goede reis en
behouden thuiskomst!
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Vacatures bestuur

Op dit moment bestaat het
bestuur van onze vereniging
nog uit twee personen. De
voorzitter
heeft
met
onmiddellijke ingang zijn
functie neergelegd en zijn
lidmaatschap opgezegd. Als
eerder hadden de secretaris
en het bestuurlid technische
zaken aangegeven niet
langer deel uit te willen
maken van het bestuur. Dat
betekent dat de vereniging
nog wel bestuurbaar is,
maar
een
minimale
bezetting in het bestuur heeft. Het is hier niet de plaats om in te gaan van de
redenen van het vertrek van deze bestuursleden, maar dit is wel de plaats om een
oproep te doen voor nieuwe bestuursleden!
Er wordt dus dringend gezicht naar een voorzitter en daarnaast nog een tweetal
bestuursleden. Volgens de statuten wordt de voorzitter in functie gekozen en de
rest van het bestuur verdeelt de functies in hun eerste bestuursvergadering. Maar
aangezien er op dit moment geen secretaris is, is wel duidelijk in welke richting
gezocht wordt…
Voor de functie van bestuurslid technische zaken ligt het even anders. Al in een
eerder stadium was in het bestuur het
idee ontstaan om degene die de
technische zaken doet niet langer
onderdeel van het bestuur uit te laten
maken. Op de eerstvolgende (extra)
ledenvergadering van dinsdag 15 juli
a.s. wordt hiertoe een voorstel aan de
leden voorgelegd.
Om een lang verhaal kort te maken: er
worden dus gezocht naar een
voorzitter en een bestuurslid!
Kandidaten kunnen zich bij het nog
zittend bestuur melden tot aanvang
van de extra ledenvergadering van
dinsdag 15 juli a.s.

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 23 augustus 2014
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
Juli 2014
donderdag

3-7-2014

Strandtoernooi

3

De Stetters

Dbl

zaterdag

5-7-2014

Odiz Frogs toernooi

3

Odiz Frogs

Dbl

zondag

6-7-2014

Kras Recycling
toernooi

3

Boule Lef

Dbl

dinsdag

8-7-2014

Daglichttoernooi

Pr

Boule Plaisir

Dbl

3

Magnus

Trp

De Drommedaris

Dbl

Magnus

Dbl

zaterdag

12-7-2014

SES-SNS bank
Markttoernooi

zondag

13-7-2014

IJshoorntjestoernooi
SES-SNS bank
Markttoernooi
Extra
Ledenvergadering

Intern

zondag

13-7-2014

3

dinsdag

15-7-2014

zondag

20-7-2014

Prettoernooi

3

De Bouledozers

Dbl

donderdag

24-7-2014

Zomertoernooi

Pr

Celeritas

Dbl

zondag

27-7-2014

Eurodaaldertoernooi

De Drommedaris

Dbl

zondag

27-7-2014

Schagen Open

3

P.O.N.

Dbl

Assumburgtoernooi

3

Bonne Chance

Dbl

Molentoernooi

3

JBC Schoorl

Dbl

De Drommedaris

Dbl

Boule Plaisir

Dbl

De Drommedaris

Intern

Augustus 2014
zaterdag
zondag
ma t/m vr

2-8-2014
10-8-2014
11 t/m 15
-8-2014

Franse Week

Intern

dinsdag

12-8-2014

Daglichttoernooi

Pr

zaterdag

16-8-2014

Barbecue

zaterdag

16-8-2014

Kalverhoektoernooi

3

Odiz Frogs

Dbl

zondag

24-8-2014

Sextettentoernooi

3

Elza Boules

Sxt

zondag

24-8-2014

Adam en Eva

Pr

P.O.N.

Dbl

donderdag

28-8-2014

Zomertoernooi

Pr

Celeritas

Dbl

zondag

31-8-2014

Eurodaaldertoernooi

De Drommedaris

Dbl

Intern

Intern

De Drommedaris
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Barbecue – zaterdag 16 augustus 2014
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Afdelingscompetitie NJBB Afd. 07 2014
De wedstrijdcoördinator van de NJBB (Elly Brouwer) schrijft op de website van de
afdeling: “Het zit er weer op, deze AfdelingsCompetitie. Het was een competitie
e
met ups en downs. Was de 2 dag een natte dag, de laatste dag was het
tegenovergestelde………, warm, erg warm.”
Ook voor de teams die beide namens de Drommedaris streden in de Eerste Klasse
kan gesproken worden over ups en downs. Drommedaris 1 kon geen stande
houden tegen het geweld van de andere teams en eindigde uiteindelijk op een 15
plaats. Daarmee degraderen zij naar de Tweede Klasse. Wie weet, nemen ze
volgend jaar revanche en klimmen weer op naar de Eerste Klasse.
Een heel andere weg volgde team Drommedaris 2. Zij eindigden op een prachtige
derde plaats waarmee ze promoveren naar de Hoofdklasse! Gefeliciteerd, jullie
hebben klasse gespeeld!
Hieronder het overzicht van de eindstand in de Eerste Klasse:
Pl

Vereniging

1

JBC Touché une Boule 1

2

Boule Lef 1

3

De Drommedaris 2

4

ELZA-Boules 1

5

PV de Purmer Boules 1

6

CDP Boule Plaisir 2

7

ODIZ Frogs 3

8

CDP Bonne Chance 1

9

JdB De Stetters 2

10

De Bouledozers 3

10

JdB De Stetters 3

12

CDP Boule Plaisir 1

13

PON 1

14

Entre Nous 1

15

De Drommedaris 1

16

ASV Celeritas 2

Captain en spelers
Lambert Brugge; Frederika van
Dijke-van Dalen; René van Dijke
Frits Spaan; Klaas Sier; Dolf van
der Heyde
Marco Stuyts; Rob Wolder; Dirk
Brander
Arnold Grapendaal;
Gerda Grapendaal; Marco Eveleens
Henk Grim; Harrie Kuipers; Peter
van Welzenis
Jacqueline van Rooden;
Gery Beentjes; Marianne Tuijn
Jacob Bandstra; Theo de Boer; Gil
d' Mattos
Janna Bos; Peter Bos;
Tineke Versteeg
Ber Kuys; Loeki Kuijs-Indri;
Cees Bakker
Ben Willekens; Nel Tiepel-ten
Bosch; Gerard Lampe
Jan Wester; Jaap Stengs;
Douwe Boersma
Herman van Rooden; Janna
van Zuijlen; Jacques v Zuylen
Nel de Betue; Kees Takken;
Gerda Takken
Ger Jonker; Jannie Jonker-Peeks;
Door Houtkooper-de Jong
Piet Bergen; Tinie Bergen - van Dijk;
Sjaak Ooijevaar
Greet Alles-Kuijper; Marja Peekvan Lierop; Jans de Vries-de Bok

Pt

Sld

11

70

10

36

OR

Promotie Hoofdklasse

10

43

OR

Promotie Hoofdklasse

9

5

OR

9

25

OR

8

25

OR

8

30

OR

8

8

OR

7

-17

OR

7

0

7

-12

6

-39

5

-42

OR

5

-32

OR

Degradatie 2de klasse

5

-52

OR

Degradatie 2de klasse

4

-48

Promotie Hoofdklasse

OR
OS
OR
OS

Degradatie 2de klasse

Op de volgende pagina nog een foto van (een deel van) het team Drommedaris 2
met in hun hand de gewonnen bekers. Dirk Brander ontbreekt helaas op deze
foto.
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“Zin in een partij jeu-de-boules dames?” (Franse humor)
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Het echtpaar – kort verhaal
Ik ben op een toernooi in Nieuwegein.
Het is inmiddels het einde van een lange en vooral vermoeiende dag.
We zijn na de voorrondes in de
B-poule terecht gekomen en
zitten er nog steeds in. Hangen
en wurgen in de laatste partij
dat wil je niet weten.
Het was zo’n partij waar je al
tegenop ziet voordat je er aan
begint. We moesten tegen
een lokaal team dat goed
aangeschreven stond en door
en door bekend was met de
baan.
In de eerste mène ging het al mis. Ik moest schieten om het punt te houden en
schoot vet onze eigen boule weg. Drie punten voor de tegenstander. Een tactisch
drama zullen we maar zeggen.
Zo is de hele partij verlopen. We zijn nooit echt lekker in de wedstrijd gekomen en
alleen door stug vol te houden en een gelukje in de één na laatste mène waardoor
we op 12-12 kwamen, hebben we de wedstrijd nog kunnen winnen.
Zweet op de rug en klotsende oksels!
We hadden dus wel iets te drinken verdient. Terwijl we naar de kantine lopen
vraag ik aan Ton
“Wat wil je drinken?”
“Colaatje” was het standaard antwoord.
Terwijl Ton speurend rondkeek om een lege een tafel te vinden liep ik naar de bar.
“2 Cola alstublieft” vraag aan de dame achter de bar.
Naast me, op de hoek van de bar, zit een man. Een bekend gezicht. Niet dat ik z’n
naam wist maar je kent dat wel iemand die je keer op keer bij toernooien
tegenkomt.
“Hoe gaat het?”
“Wel lekker. Kan beter natuurlijk maar het is wel leuk om weer eens te spelen”
“Hoe zo weer eens? Ik zie je zowat altijd.”
De man kijkt me aan en zucht een keer.
“Ja, maar ik speel bijna nooit.”
“Waarom ben je er dan altijd.”
Het was even stil terwijl hij in zijn glas keek. Hij keek op en aan zijn uitdrukking
was te zien dat hij zich opmaakte om z’n hart te luchten.
Ton stond op en keek me met een vragende blik aan, een blik die zei “waar blijft
m’n cola nou”. Ik gebaarde naar hem dat hij even moest wachten. Ik had namelijk
de indruk dat het even ging duren.
“Nou, het is een paar jaar geleden begonnen dat ik op de bank zat met m’n vrouw
en zei: “we zouden weer eens wat samen moeten gaan doen. De kinderen kunnen
inmiddels wel een avondje alleen thuis zijn”.”
Ze keek me aan met een beetje verbaasde blik. We waren inmiddels namelijk al
aardig gezapig aan het worden. De meeste inspanning op een avond was over het
algemeen opstaan om nog een kopje koffie of iets anders te pakken. En natuurlijk
vierkante ogen kweken
“Waar dacht je dan aan?”
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“Nou, iets van sport of zo.”
“Naar de sportschool. Heb je een gaatje in je hoofd. Je ziet me toch niet in zo’n
raar pakje tussen al die strakke lijven staan?”
“Nee, ik dacht aan Jeu de Boules. Net zoals op de camping.”
Dat zag ze wel zitten. Het was blijkbaar niet zo erg om tussen ouderen te staan.
We zijn toen lid geworden bij de lokale vereniging. Echt hartstikke leuk.
Op een bepaald moment vroeg m’n oudste. “Mag ik ook eens mee?”
Geen van beiden zagen we daar een probleem in dus die meid mee. En als de één
gaat dan snap je het wel na een tijdje die ander ook mee. Waren we nog niet met
z’n tweeën weg.
Ik draaide me een beetje af, en wilde de glazen en flesjes van de bar pakken.
“Het is nog erger” ging de man verder. Het verhaal was blijkbaar nog langer. Ton,
inmiddels een plekje gevonden, zat druk te gebaren. Het leek wel of hij z’n
colaatje wilde.
“Hoezo dan?” vroeg ik aan de man.
“Op die club liep er een trainer rond die wel brood in die meiden zag. Ze hadden
‘talent’ zei hij. Hij is er mee aan de gang gegaan en voordat boe of bah kon zeggen
zaten ze in de Nationale Selectie. Hij had dus wel gelijk toen hij zei dat hij er brood
in zag. En vandaar dat je me nog al eens ziet. Ik ben gebombardeerd tot chauffeur.
Ik mis alleen het petje nog.”
Een vrouw komt op ons toelopen en slaat een arm om het middel van de man.
“Ga je mee?”
“Yep.”
Hij staat op en trekt zijn jas aan.
Samen lopen ze richting de uitgang van de kantine op weg naar de auto.
Bij de deur kijkt de man nog een keer om, een blije glimlach. Vandaag in ieder
geval samen.
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ZCTC NJBB Afd. 07 2014
De Drommedaris doet ook mee met de Zomer ClubTeam Competitie. Eind juni was
de tussenstand:

Gesp

Pt

Sld

1 De Bouledozers

2

3

3

19

2 Atlantic Boules

1

4

3

17

3 De Meteoor

4

2

1

13

4 De Drommedaris

5

4

1

12

5 Purmer Boules

3

3

0
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“Mag jij raden waarmee ze meten” (Franse humor)
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Verjaardagen in mei en juni 2014
Rob Wolder

8 juli

Sia van den Heuvel 12 juli
Dirk de Vries

24 juli

Een klein aantal jarigen dit keer. In augustus
zelfs helemaal niemand…
Allemaal van harte gefeliciteerd en nog een
‘boule’ jaren!
Iemand vergeten of onjuiste datum vermeld? Meld het even aan de redactie!

Lief en Leed
Van Tinie ontving de redactie het volgende:
Het is al weer even geleden dat Rob Wolder van een opstapje voor zijn caravan is
gevallen. Hij heeft daardoor een tijd met krukken gelopen, maar inmiddels al weer
aardig hersteld!
Meneer
Jan
(Stormmesand)
is
herstellende van een tia, en het ziet
ernaar uit dat hij niet meer gaat boulen.
Jammer, maar we hopen hem nog wel
te blijven zien op de baan als ‘zijn’ Joke
speelt.
Peter (Oosenbrug) wordt in augustus
aan zijn .... geholpen.
Nico (Bakker) wacht ook op een
operatie.
Wij duimen voor de mannen!
De redactie wenst een ieder met lief of leed het allerbeste toe!

Iemand vergeten? Meld het even aan de redactie!
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Humor

De ‘Van Persie’ bestaat ook voor jeu-de-boules:
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Wat kan een vereniging zonder sponsoring?
Diverse zaken zijn gesponsord door onderstaande
middenstanders. Zij denken aan ons; denkt u ook aan hen?

Haling 5, 1619 PT Andijk
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