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Voorzitter:

Hans Laan
 Parelduiker 3
1616 GD Hoogkarspel

 0228 - 568010
e: j.j.laan@tele2.nl

Secretaris:

Joop Doornaar
 Rak 14
1611 JX Bovenkarspel

 0228 - 513840
e: joopenpatriciadoornaar@quicknet.nl

Penningmeester:

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

Technische zaken:

Sjaak Ooijevaar
 Krokusstraat 2
1616 EP Hoogkarspel

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 (LET OP GEWIJZIGD!)
Blog: drommedaris.wordpress.com/

2

 06 - 23649891
e: s.ooijevaar@hotmail.com
 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

In deze derde uitgave van Boule-praat in 2014 wil ik, nadat we pas een
ledenvergadering achter de rug hebben, Piet Bergen verwelkomen als
nieuw lid van het bestuur. Piet neemt de wedstrijd- en algemene zaken
voor zijn rekening. We zullen Piet steunen in zijn nieuwe uitdaging. Piet
heeft dit jaar aangegeven goed betrokken te zijn bij het verenigingsgebeuren en heeft zich ruimschoots bewezen in de periode van
vernieuwingen rond het terras bij onze banen.
Tijdens onze ledenvergadering op 8 april jl. heb ik als voorzitter onze leden
ruim geïnformeerd over uitgevoerde en nog komende acties die een
mogelijke ledenaanwas zouden moeten bewerkstelligen. Maar, de beste
reclame dat zijn wij zelf! Als de voorbijgangers in het park zien dat we als
jeu-de-boulesspelers een gezellige sfeer uitstralen dan kan het niet lang
duren of er komen positive reacties!
Het maandelijkse Eurodaaldertoernooi, waar we altijd om geld speelden,
werd in de ‘Streek’ vaak veroordeeld, vandaar de wijziging naar leuke
prijsjes. Hierdoor krijgen alle spelers wat meer kans om met iets naar huis
te gaan. En, niet onbelangrijk, blijft ook nog wat geld over voor een hapje!
Zaterdag 14 juni aanstaande kunnen we weer meedoen aan de RABO
fietssponsortocht. Daarmee kunnen we de vereniging met € 250 verrassen.
Dat is een aangename aanvulling op onze verenigingskas. Houdt deze dag
dus vrij zodat we 10 leden kunnen vinden die deze tocht in een gezellig
tempo volbrengen. Nader nieuws volgt op het whiteboard in de kantine!
Voor lief en leed heeft Tinie Bergen-van Dijk zich opgegeven. Tinie was al
enige tijd achter de schermen hiermee bezig. Tinie, ik weet dat het bij jou in
goede handen is en ik wens je veel succes!
Verder hebben we op 12 april wat nieuwe vaste planten in de bakken gezet.
De vaste planten waren ons gratis ter beschikking gesteld door een
tuincentrum. We zijn natuurlijk dit bedrijf bijzonder dankbaar en hopen dat
de planten deze zomer ons parkje zullen sieren.
Maar, na al dit positiefs is er helaas ook minder leuk nieuws. Onze
secretaris heeft aangegeven te willen stoppen. In totaal heeft Joop 6 jaar
deze functie op zich genomen. Ik kan het begrijpen, 6 jaar is een lange tijd
met leuke en ook minder leuke gebeurtenissen. Gebeurtenissen waar onze
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leden vaak geen weet van hebben! Joop, bedankt! Ik had stiekem gehoopt
dat je misschien nog een jaartje langer zou meedraaien, maar ik heb er
begrip voor en hoop dat er binnen de vereniging een opvolger gevonden
zal worden.
Ten slotte, beste leden, wens ik jullie allen een goede en gezonde zomer
toe, met veel boules-plezier en vergeet niet: jeu-de-boules is niet alleen
maar winnen, maar is ook veel plezier bij een goed gespeeld spel! Met
respect voor je tegen- en medespelers.
Allen een goede zomer toegewenst!
Hans Laan.

6 Jaar trouwe dienst….
Na 6 jaar trouwe dienst gaat onze secretaris
zijn functie neerleggen. Deze lange periode
heeft Joop met veel plezier gewerkt als
secretaris. Soms waren er ook wat minder
leuke ervaringen. Al met al heeft dit Joop
doen besluiten zijn functie binnen het
bestuur van onze vereniging aan een ander
over te dragen.
Onze vereniging zoekt dan ook een opvolger
die graag iets wil betekenen voor onze vereniging, en natuurlijk de bestuursfunctie
van secretaris wil bekleden.
Wij willen Joop alvast bedanken voor zijn inspanningen gedurende 6 jaar. Joop zal
zijn functie tijdens onze volgende ledenvergadering beëindigen.

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 21 juni 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
Mei 2014
zaterdag

3-5-2014

Floristoernooi

Pr

Nova Boules

Dbl

zondag

4-5-2014

Satehtoernooi

3

Celeritas

Dbl

Atlantic Boules

Dbl

zaterdag

10-5-2014

Mayonaisetoernooi

zondag

11-5-2014

Groenoordttoernooi

3

P.O.N.

Dbl

dinsdag

13-5-2014

Daglichttoernooi

Pr

Boule Plaisir

Dbl

zondag

18-5-2014

AC afdeling 07 3e dag

woensdag

21-5-2014

Midweektoernooi

Pr

L.P.C. Les Mille Iles

Dbl

donderdag

22-5-2014

Zomertoernooi

Pr

Celeritas

Dbl

zaterdag

24-5-2014

Spirit of Winetoernooi

3

zondag

25-5-2014

Eurodaaldertoernooi

zondag

25-5-2014

AC afdeling 07 res. dag

donderdag

29-5-2014

donderdag

29-5-2014

Bonne Chance

Dbl

Intern

De Drommedaris

Dbl

Hemelvaartsdagtoernooi

Pr

Radboudboulers

Dbl

Kikkertoernooi

Pr

Odiz Frogs

Dbl

Juni 2014
zaterdag

7-6-2014

Magnustoernooi

Pr

Magnus

Dbl

zondag

8-6-2014

Doublettentoernooi

3

Elza Boules

Dbl

maandag

9-6-2014

Krentenmiktoernooi

Pr

De Drommedaris

Dbl

Pr

Boule Plaisir

Dbl

dinsdag

10-6-2014

Daglichttoernooi

zaterdag

14-6-2014

RABO Fietssponsortocht

zaterdag

14-6-2014

Ladies Day

3

L.P.C. Les Mille Iles

Dbl

zaterdag

14-6-2014

Gentlemen's Day

3

L.P.C. Les Mille Iles

Dbl

woensdag

18-6-2014

Midweektoernooi

Pr

L.P.C. Les Mille Iles

Dbl

donderdag

19-6-2014

Zomertoernooi

Pr

Celeritas

Dbl

zondag

22-6-2014

Zomertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

29-6-2014

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl
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Rabo Fietssponsortocht – zaterdag 14 juni 2014
Zaterdag 14 juni a.s. is het weer zover!
De jaarlijkse Rabo Fietssponsortocht
staat weer op de agenda. Een mooie
manier om € 250 voor de
verenigingskas te verdienen.
Verenigingen of stichtingen kunnen
met
maximaal
tien
personen
deelnemen. Per persoon die de route
helemaal
uitfietst
verdient
de
vereniging of stichting € 25,-.
Al een aantal jaren heeft ook De
Drommedaris daaraan meegedaan.
Ook dit jaar is het de bedoeling dat
minimaal 10 leden deze tocht gaan
fietsen.
Aanmelden kan te zijner tijd via de
lijst op het bord in de kantine. Daar
staan dan ook meer gegevens over
aanvangstijd en startplaats.
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Pointeerkampioenschap 2014
Afgelopen vrijdag 11 april was er weer het alom bekende Pointeerkampioenschap
bij De Drommedaris onder leiding van Nico Bakker. Hij had wat oefeningen
bedacht.
De oefeningen 1 en 2 waren betrekkelijk eenvoudig, maar de oefeningen 3 en 4
waren best wel lastig om te doen.
Ik speelde met John en Sjaak, dat verliep in goede harmonie. Wat en hoe de
anderen het speelden had ik niet zoveel zicht op, maar dat ging ook wel goed
dacht ik, de sfeer was wel gemoedelijk.
Ondanks het feit dat de eerste twee oefeningen goed te doen waren, hadden we
wel
de nodige
missers. De andere
twee oefeningen,
hier moest van drie
naast elkaar liggende
boules
de
middelste opgestoten worden zodat
deze tussen de
daarachter liggende lijnen kwam te
liggen of in de
cirkel, gaven grotere problemen.
Toch was het iets
wat me verscheidene malen lukte!
John raakte de
boule wel elke keer
maar deze kwam
niet op de juiste
plek terecht.
Sjaak raakte de
boule ook verscheidene malen,
maar was wat te
voorzichtig.
Het
gevolg was dat de
boules niet op de
plaats
kwamen
waar ze zouden
moeten komen.
Na de oefeningen
en het tellen van
de punten zijn we
een kopje koffie
gaan drinken, wat
ik
in
moest
schenken (kantinedienst!).
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Na de koffie hebben we nog een spelletje gespeeld. En wat ik dan zo raar vind, bij
de oefeningen ging het pointeren best wel aardig, maar bij het spel had ik het idee
dat de boules een
eigen leven gingen
leiden. Ze gingen
soms weer alle
kanten op!
Desalniettemin
was een hele
leuke en gezellige
avond!
Kees Jongeling
Kees is dus de
Pointeerkampioen
2014!
Gefeliciteerd!

De uitslag van het kampioenschap staat hieronder.
Kees noemt in het stukje een aantal opdrachten. Die staan ook afgebeeld.
Wellicht leuk om eens mee te oefenen!
Plaats
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Naam

Punten

1

Kees Jongeling

74

2

Piet Bergen

50

3

Sjaak Ooijevaar

49

4

Dirk de Vries

48

5

Rob Wolder

46

6

Marco Stuijts

42

7

Tinie Bergen

38

8

John Laan

31

9

Annie Koster

28

10

Joop Doornaar

24

11

Elly de Vries

21

Werkzaamheden bij de banen
De vorige keer hebben we jullie kunnen melden dat er bij onze banen een nieuw
bord is geplaatst en dat alle houten onderdelen van de banken waren verdwenen
voor een goede schilderbeurt. Inmiddels staan de banken er weer glimmend bij.
Er zijn zelf nog meer banken geplaatst. En er zijn ook nieuwe planten in de borders
gezet. Het ziet er allemaal weer keurig uit!
Dank aan ieder die hieraan heeft meegewerkt!

11

12

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei 2014,
organiseren de Radboudboulers een groots toernooi.
Hiernaast staat de affiche afgebeeld.

Hemelvaartstoernooi Radboudboulers

Afdelingscompetitie NJBB Afd. 07 2014
Inmiddels is de eerste speeldag van de afdelingscompetitie 2014 al weer gespeeld.
Zoals vermeld in het vorige clubblad is De Drommedaris in de Eerste Klasse
vertegenwoordigd met twee teams die als volgt zijn samengesteld:
De Drommedaris 1 captain: Piet Bergen; Tinie Bergen en Sjaak Ooijevaar
De Drommedaris 2 captain: Marco Stuijts; Rob Wolder en Dirk Brander
De teams spelen in gesponsorde kleding. Scapino
heeft de teams uitgerust in shirts met korte en
lange mouwen. De shirt zijn geheel in stijl van
Scapino. We zijn hier erg blij mee!
Tijdens de eerste speeldag hebben beide teams 3 van de 5 wedstrijden gewonnen.
Het eerste team staat nu op plaats vier en het tweede team staat op plaats 8.
Alles is nog mogelijk op de twee resterende speeldagen. Het zou mooi zijn als ten
minste één van de teams een plaats bij de eerste drie weet te veroveren. Dat
betekent dan namelijk een promotie naar de Hoofdklasse. Dit zou dan een
primeur zijn! Er wordt nog gespeeld op de zondagen 27 april (Touché une Boule)
en 18 mei (P.O.N.).
De stand in de Eerste Klasse na één speeldag staat hieronder:
Plts Vereniging

Captain

Pnt Sld

1

PV de Purmer Boules 1

Henk Grim

5

26

2

JBC Touché une Boule 1

Lambert Brugge

4

32

3

ELZA-Boules 1

Arnold Grapendaal

4

3

4

De Drommedaris 2

Marco Stuyts

3

13

5

ODIZ Frogs 3

Jacob Bandstra

3

13

6

JdB De Stetters 2

Ber Kuys

3

7

7

Boule Lef 1

Frits Spaan

3

-5

8

De Drommedaris 1

Piet Bergen

3

-9

9

CDP Bonne Chance 1

Janna Bos

2

3

10

Entre Nous 1

Ger Jonker

2

-4
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De Bouledozers 3

Ben Willekens

2

-6

12

JdB De Stetters 3

Jan Wester

2

-7

13

CDP Boule Plaisir 2

Jacqueline van Rooden

1

-11

14

ASV Celeritas 2

Greet Alles-Kuijper

1

-14

15

PON 1

Nel de Betue

1

-17

16

CDP Boule Plaisir 1

Herman van Rooden

1

-24
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Verjaardagen in mei en juni 2014
Tinie Bergen-van Dijk 10 mei
Kees Jongeling
17 juni
Een klein aantal jarigen dit keer.
Allemaal van harte gefeliciteerd en nog
een ‘boule’ jaren!
Iemand vergeten of onjuiste datum vermeld?
Meld het even aan de redactie!

Lief en Leed
Tinie Bergen-van Dijk heeft aangegeven dat zij ‘Lief en Leed’ voor haar rekening
wil nemen.
Op dit moment is er weinig ‘Lief en Leed’ te melden. Maar mocht u in de toekomst
iets te melden hebben, dan weet u dat u bij Tinie terecht kunt!
De redactie wenst een ieder met lief of leed het allerbeste toe!

Iemand vergeten? Meld het even aan de redactie!
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De kantine
In het Noord-Hollands Dagblad verscheen op dinsdag 25 februari jl. onderstaande
artikel.

De tijd zal het leren wat er gaat gebeuren… We mogen toch hopen dat ook de
gebruikers geraadpleegd worden om te inventariseren wat zij ervan vinden…
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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?
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