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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      @ jkoekkoek@planet.nl  
Website: http://jbcdedrommedaris.nl/      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 
De voorjaarsledenvergadering is alweer achter de rug. 
Veranderd zijn de kantineprijzen, ze zijn naar beneden 
bijgesteld. Aangezien er geen tegenkandidaat was voor het 
voorzitterschap is de voorzitster met algemene stemmen een 
nieuwe termijn van 3 jaar aangegaan.  
Het pointeerkampioenschap was een succes, alhoewel we meer 
leden hadden verwacht om de strijd aan te gaan. Verderop in 
het blad een verslag hierover. Ook zijn we weer begonnen met 
het boulen op donderdagmiddag. Het voorjaarstoernooi is niet 
doorgegaan. Het weer werkte niet mee. Op zondag 10 juni 
hebben we ons clubkampioenschap. U kunt zich nog 
inschrijven op de intekenlijst in de kantine of opgeven bij Nico 
Bakker. Ook voor het Krentenmiktoernooi op Tweede 
Pinksterdag 28 mei kunt u zich al opgeven. Alle leden kunnen 
meedoen, dus ook de leden met een clublicentie. Voor de Rabo 
Fietssponsortocht op zaterdag 9 juni kunnen we nog 4 mensen 
gebruiken. Hopelijk wordt het wat beter weer, vorig jaar was 
het al boven de 20 graden deze tijd, misschien komt het mooie 
weer nu later en dan een lange zomer!  
 

Het bestuur 
 

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:  

vrijdag 22 juni 2012 
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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Gedragscode voor de sport - NJBB 
Voor u ligt de concept gedragscode van de Nederlandse Jeu de Boules Bond 
gebaseerd op publicaties van NOC*NSF. Deze gedragscode kan een bijdrage 
leveren tot de positieve uitstraling, die onze sport heeft. Deze gedragscode is 
bedoeld als “geheugensteun” voor alle geledingen binnen de NJBB. 
 
Gedragscode voor de sport: 
 
Een aantal afspraken binnen de gedragscode geldt voor iedereen, zij dekken de 
gehele lading. Er zijn echter specifieke zaken die zich voor kunnen doen binnen de 
NJBB waardoor er noodzaak is om afspraken toe te voegen.  
 
De basis voor de gedragscode binnen de sport is: 
1. Respecteer de regels van je sport; 
2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport; 
3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig; 
4. Pesten is verboden; 
5. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport; 
6. Zorg met respect voor accommodatie en materialen; 
7. Pak geen dingen van een ander zonder te vragen, anders is het stelen; 
8. Samen staan voor een faire sport.  
 
Richtlijnen voor afspraken binnen een gedragscode  
 
Sommige afspraken gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. 
Onderstaand volgt een aantal richtlijnen voor de doelgroepen binnen de NJBB.  
 
Specifieke richtlijnen voor: Sporters 
 
1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je 

tegenstanders; 
2. Speel volgens de bekende of afgesproken afwijkende wedstrijdregels; 
3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk; 
4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en wedstrijdleiders; 
5. Beïnvloed de scheidsrechter of wedstrijdleider niet door onbehoorlijke taal of 

agressieve gebaren en woorden; 
6. Wees blij met een overwinning maar laat je niet ontmoedigen door een 

nederlaag; 
7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer 

bent; 
8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te 

zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden; 
9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag; 
10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te 

bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je coach, je teamgenoten of je ouders; 
11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport 

mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk 
niet zo vanzelfsprekend; 

12. Laat accommodaties netjes achter. Ruim je spullen op. 
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Bestuurders/commissieleden en andere functionarissen 
 
1. Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname in onze sport voor iedereen 

ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap; 
2. Betrek de sporters zoveel mogelijk in planning, leiding en de evaluatie van alle 

activiteiten; 
3. Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers 

wordt gemaakt; 
4. Materiaal en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en 

geschikt zijn voor gebruik in de sport en geeft aan dat hier met zorg mee 
omgegaan moet worden; 

5. Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te 
zijn gehouden met de leeftijdscategorie; 

6. Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt 
gedaan om de beheersing van de beweging. Zorg ervoor dat de beloning niet 
als het belangrijkst wordt gezien. Wèl als u gul bent met lof voor inzet en 
prestatie;  

7. Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, 
trainers, spelers, officials, ouders en nieuwsmedia; 

8. Zorg ervoor dat uw optreden en gedrag andere bestuursleden, officials, 
spelers en toeschouwers niet beschadigd of “te kijk zet”; 

9. Onthoud u van commentaar op collega-officials, spelers en publiek; 
10. Zorg ervoor dat ouders, trainers/coaches, sponsors, artsen en deelnemers 

zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in 
sport en spel; 

11. Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die 
in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen; 

12. Gebruik geen alcohol terwijl u in functie bent. 
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Toeschouwers 
 
Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde 
sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters 
miniprofsporters;  
1. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of 

belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials; 
2. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of 

andere deelnemers aan een wedstrijd; 
3. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen 

wedstrijd zijn; 
4. Maak een speler/speelster nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een 

fout maakt gedurende een wedstrijd of demonstratie; 
5. Veroordeel elk gebruik van geweld; 
6. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en wedstrijdleider 
7. Moedig de spelers/speelsters altijd aan om zich aan de spel-

/wedstrijdbepalingen te houden; 
8. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen; 
9. Laat geen rommel achter! 
 
Scheidsrechters 
 
1. Wees consequent en consistent in het toepassen van de regels; 
2. Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door te veel 

ingrijpen; 
3. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld 

uw gedrag sportief is; 
4. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede 

spel; 
5. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten; 
6. Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het 

respect voor eerlijk spel handhaaft; 
7. Onthoud u van commentaar op collega-officials, spelers en publiek; 
8. Gebruik geen alcohol terwijl u in functie bent. 
 
Wedstrijdleiders 
 
1. Wees consequent en consistent in het toepassen van de regels; 
2. Wees duidelijk in uw toelichtingen naar de spelers en publiek; 
3. Heb geduld met vragen van deelnemers en publiek; 
4. Realiseer u dat u in functie promotie maakt voor de sport; 
5. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld 

uw gedrag sportief is; 
6. Onthoud u van commentaar op collega-officials, spelers en publiek; 
7. Gebruik geen alcohol terwijl u in functie bent. 
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Puzzel 
Zoek de 10 verschillen. 
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Toernooiagenda 2012 
 

Mei 2012 
donderdag 3-mei-12 Buiten Cyclus 3/Pr de Bouledozers Dbl 

zondag 6-mei-12 Satehtoernooi 3/W(+J) Celeritas Dbl 

dinsdag 8-mei-12 Daglichttoernooi 3/Pr Boule Plaisir Dbl 

zaterdag 12-mei-12 Mayonaisetoernooi 3/W(+J) Atlantic Boules Dbl 

zondag 13-mei-12 AfdComp alle klasses 3/W(+J) afd 07/ Celeritas Trp 

woensdag 16-mei-12 Midweektoernooi 3/Pr L.P.C. LMI Dbl 

donderdag 17-mei-12 Kikkertoernooi 3/Pr Odiz Frogs Dbl 

donderdag 17-mei-12 Hemelvaartdagtoernooi 3/Pr Radboudboulers Dbl 

zondag 20-mei-12 AfdComp reserve   Afd 07   

zondag 20-mei-12 Groenoordtoernooi 3/W(+J) P.O.N. Dbl 

donderdag 24-mei-12 Zomertoernooi 3/Pr Celeritas Dbl 

zaterdag 26-mei-12 Assumburgtoernooi 3/W(+J) Bonne Chance Dbl 

maandag 28-mei-12 Krentenmik 3/Pr de Drommedaris Dbl 

 

Juni 2012 
donderdag 7-jun-12 Buiten Cyclus 3/Pr de Bouledozers Dbl 

zaterdag 9-jun-12 Rabo Fietssponsortocht       

zondag 10-jun-12 Clubkampioenschap  Intern de Drommedaris   

zondag 10-jun-12 Ladies Day 3/Pr L.P.C. LMI Dbl 

dinsdag 12-jun-12 Daglichttoernooi 3/Pr Boule Plaisir Dbl 

woensdag 13-jun-12 Midweektoernooi 3/Pr L.P.C. LMI Dbl 

zaterdag 16-jun-12 Willemsoordtoernooi 3/W(+J) JBV Entre Nous Dbl 

zondag 17-jun-12 Doublettentoernooi 3/W(+J) CdP Elza-Boules Dbl 

donderdag 21-jun-12 Zomertoernooi 3/Pr Celeritas Dbl 

zaterdag 23-jun-12 Zomertoernooi 3/W(+J) L.P.C. LMI Dbl 

zondag 24-jun-12 Eurodaaldertoernooi  Intern de Drommedaris Dbl 
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Afdelingscompetitie NJBB Afd. 07 2012 
De afdelingscompetitie 2012 van de NJBB Afdeling 07 is inmiddels van start 
gegaan. Op het moment van schrijven van dit artikel is er een speeldag geweest – 
zondag 15 april.  
De Drommedaris doet dit jaar maar met 2 teams mee. De laatste jaren waren dat 
steeds 3 teams, maar blijkbaar zijn de sportieve ambities op dit moment wat 
tanende.  
 
De samenstelling van de deelnemende teams is als volgt: 
 
Team Drommedaris 1 
Dirk Brander 
Dirk de Vries 
Carla Stuyts 
 
Team Drommedaris 2 
Fred Stuyts 
Marco Stuyts 
Joop Doornaar 
 
Beide teams spelen mee in de Eerste Klasse. 
 
Het is gebruikelijk dat teams van de dezelfde vereniging in dezelfde klasse de 
eerste speeldag tegen elkaar moeten spelen. Dit is om te voorkomen dat het ene 
teams het andere teams kan helpen door ze te laten winnen. 
 
De eerste dag van de afdelingscompetitie moesten de teams van de Drommedaris 
dan ook al de eerste wedstrijd tegen elkaar. De Drommedaris 2, het team van 
Fred, won de toss en zij kozen voor een grove grindbak. Het team van Fred had 
hier minder moeite met de baan dan het team van Dirk Brander, De Drommedaris 
1, hetgeen resulteerde in een overwinning van het team van Fred.  
 
De beide teams hebben het goed gedaan de eerste speeldag. De Drommedaris 1 
(Dirk) heeft 3 wedstrijden gewonnen en staat 5

e
 en De Drommedaris 2 (Fred) 

heeft 4 wedstrijden gewonnen en staat op een 3
e
 plaats.  

Succes voor de komende 2 
speeldagen. Misschien zit er 
weer een promotie in? 
 
Wilt u een kijkje nemen bij een 
van de volgende speeldagen? 
Dat kan natuurlijk! 
Op zondag 29 april a.s. wordt 
de strijd voortgezet bij de 
Stetters en op zondag 13 mei 
a.s. worden de beslissende 
partijen gespeeld bij Celeritas. 
In beide gevallen valt het 
startsein om 10.00 uur.  
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Hieronder het overzicht van de stand van zaken na een speeldag: 
 

Plaats Team Vereniging Punten Saldo 

1 7 Atlantic Boules 1 5 40 

2 4 JdB De Stetters 2 4 34 

3 12 De Drommedaris 2 4 25 

4 16 PV de Purmer Boules 1 3 8 

5 6 De Drommedaris 1 3 7 

6 5 Entre Nous 1 3 -1 

7 11 Jbv Magnus 1 3 -5 

8 8 CDP Bonne Chance 1 2 13 

9 14 JdB De Stetters 3 2 -1 

10 1 ASV Celeritas 1 2 -5 

11 9 De Bouledozers 2 2 -16 

12 2 ASV Celeritas 2 1 -11 

13 10 Ca Roule 3 1 -20 

14 3 ASV Celeritas 3 0 0 

15 13 Entre Nous 2 0 -33 

16 15 ODIZ Frogs 4 0 -35 
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Pointeerkampioenschap 2012 
Op zaterdag 21 april is het 
Pointeerkampioenschap 2012 
gespeeld. Bij het verschijnen van dit 
clubblad was echter nog geen 
verslag ontvangen. Ook de uitslag is 
niet bekend bij de redactie.  
We gaan er van uit dat het verslag 
en de uitslag bij het verschijnen van 
het volgende clubblad wel 
beschikbaar is.  
. 
Clubkampioenschap 2012 – zondag 10 juni a.s. 
Op zondag 10 juni 2012 wordt bepaald wie zich clubkampioen 2012 mag noemen. 
Dit jaar kent het clubkampioenschap een nieuwe opzet - het geheel wordt in een 
dag afgewerkt. Inschrijven kan via de lijst in de kantine of rechtstreek bij de 
organisator, Nico Bakker. Hij kan ook meer duidelijkheid verschaffen over de 
nieuwe opzet. 
 

Rabo Fietssponsortocht – zaterdag 9 juni a.s. 
Rabobank West-Friesland-Oost draagt het verenigingsleven 
een warm hart toe. Daarom organiseert het jaarlijks de Rabo 
Fietssponsortocht. Een sportief evenement waarmee 
verenigingen de clubkas kunnen spekken. Er kan met 
maximaal tien personen deelgenomen worden aan de Rabo 
Fietssponsortocht. Per persoon die de route helemaal uit fietst 
verdient de vereniging of stichting waarvoor is ingeschreven 
€ 25,-. De maximale opbrengst is € 250,-. Er worden twee 
routes uitgezet en er zijn verschillende startplaatsen mogelijk 
(Enkhuizen, Bovenkarspel, Zwaagdijk, Andijk en Venhuizen). 
Op dit moment zijn er nog geen 10 leden die mee gaan doen. Er wordt nog 
gezocht naar een paar leden die ook mee willen doen! Opgave of meer informatie 
bij het bestuur. 
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Krentenmiktoernooi 2012 – 2e Pinksterdag – 28 mei 
Op de Tweede Pinksterdag wordt weer het Krentenmiktoernooi gehouden. Dit 
keer als promotietoernooi en dat betekent dat iedereen, lid of geen lid van de 
NJBB, mee mag doen.  
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Verjaardagen in mei en juni 2012 
 
 

7 mei Cathrien Segerius 

27 mei Gerrit Eleveld 

8 juni Koos Ursem 

17 juni Kees Jongeling 

19 juni Jennie van Tienen 

  

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

 
Lief en Leed  

Ook voor dit clubblad is niets te melden wat betreft ‘lief en leed’. Voor ‘lief’ is dat 
jammer, voor ‘leed’ alleen maar prima!  
Het kan natuurlijk ook zijn dat er wel ‘lief en leed’ is, maar dat het bestuur en de 
redactie dit niet weten. En dat is natuurlijk jammer. Immers ‘gedeelde smart, is 
halve smart’.  
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Een boule is rond…. en dat is best wel moeilijk 
 
Schrijver: Joop Pols & Jaap Smits  
ISBN  978 9090 254135 
 
U kan het boek bestellen op de 
volgende link: 
www.petanqueschool.nl/boeken.html 
 
Voorwoord 
 
176.000 versus 37.200.000. 
Dat is het verschil in aantal referenties 
(hits) dat je krijgt wanneer je 
"petanque training" of "basketbal 
trainer" als zoekterm invoert bij 
Google.  
Een ongelofelijk groot verschil.  
Een verschil dat vooral laat zien dat 
trainer bij petanque niet is 
ingeburgerd - geen gewoonte is en 
geen cultuur is - zoals dat bij andere 
sporten wel het geval is. 
 
Trainen is belangrijk want het spelen 
van een goeie pot petanque is voor 
80% gebaseerd op zelfvertrouwen. 
En.... zelfvertrouwen kun je opbouwen door veel te trainen en wedstrijden te 
spelen. Vooral succesbelevingen - het gevoel dat het goed gaat - dat je het goed 
doet - in training en wedstrijden zijn belangrijk voor je zelfvertrouwen. omdat er 
weinig training wordt gegeven in de wereld van het petanque, leren de meeste 
mensen het spel door het te proberen en te kijken naar anderen en door het lezen 
van boeken. Boeken over petanque hebben bijna allemaal hetzelfde thema.  
Ze vertellen in kleurrijke taal over de prestaties van hun helden. Vertellen over 
techniek, over tactiek en met een beetje geluk ook nog iets over mentale 
vaardigheden. Het gaat er dan meestal om wat je moet doen. Niet hoe je het 
moet doen. En al helemaal niet waarom. Ook wordt nooit uitgelegd hoe je de 
verschillende onderdelen op een goede manier kunt trainen, 
 
Dit boek is anders. Dit boek gaat over trainen. Over het begrijpen van het spel en 
hoe je er veel meer uit kunt halen. Over jezelf (leren) kennen en HOE je dat doet, 
staat hier voorop. Hoe je traint. Hoe je meet en hoe je ziet dat je vooruitgaat. 
Kortom, hoe je beter kunt worden. Door het spel te ontrafelen van het uitgooien 
van het but tot het schieten van een moeilijke boule wordt je meegenomen op 
een reis van beter worden. Want een boule is rond...en dat is best wel moeilijk. 
 
Wij hopen dat iedereen die dit boek leest en traint - veel plezier zal beleven - en 
beter zal worden. 
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