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Van de voorzitter
Beste mensen,
Het is inmiddels weer mei en het betere weer komt er aan.
We hopen dat u weer regelmatig aanwezig bent om te komen
boulen.
De afgelopen weken is dit best wel lastig geweest. Regelmatig
stonden we met 2 tot 3 personen op de baan een balletje te gooien.
We begrijpen dat u lid bent en natuurlijk zelf uitmaakt wanneer u
wel of niet komt spelen.
We zouden het echter zeer op prijs stellen meer leden te zien. Onze
traditionele daalder toernooitjes zijn ook een beetje de mist in
gegaan hierdoor.
We hebben afgesproken dat deze toernooitjes open staan voor
iederéén. Twee maal zijn er teams uit Wognum gekomen om mee te
spelen. Het was gezellig maar….. we stonden maar met 5 teams.
Dit is toch echt te weinig.
We weten best het probleem en daar werken we hard aan. Dit heeft
tijd nodig. In de laatste voorjaarsvergadering hebben we het hier
ook nog over gehad. (zie ook blz. 14 – red.)
Wij vragen u om ook uw ideeën aan ons kenbaar te maken. U moet
zich echter wel realiseren dat niet alles enkel door een niet voltallig
bestuur kan worden uitgevoerd.
We hopen u allen binnenkort weer te verwelkomen.
Het bestuur
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Krentenmiktoernooi – Tweede Pinksterdag
Op maandag 25 mei a.s. vindt weer het Krentenmiktoernooi plaats. Het gaat hier
om een promotietoernooi met grote prijzen. Bij een deelname van minimaal 24
teams zijn deze prijzen:
e
1 Prijs
€ 100,=
e
2 Prijs
€ 50,=
e
3 Prijs
€ 25,=
Overige prijzen in
natura.
Deelname kost
10,= per doublet.

€

Het toernooi bestaat
uit 5 partijen voorgeloot.
Aanmelden:
dedrommedaris1998
@gmail.com,
0640703051 of op de
lijst in de kantine.
Aanmelden kan tot
en met 23 mei 20.00
uur.

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 20 juni 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 2015
Mei 2015
zaterdag

2-5-2015

Floris toernooi

3/Pr

Nova Boules

Dbl.

zondag

3-5-2015

Sateh toernooi

3/W

Celeritas

Dbl.

zaterdag

9-5-2015

Mayonaisetoernooi

3/W

Atlantic Boules

Dbl.

zondag

10-5-2015

AfdelingsCompetitie

dinsdag

12-5-2015

Daglichttoernooi

3/Pr

Afd. 07
Boule Plaisir

Dbl.

donderdag

14-5-2015

Kikkertoernooi

3/Pr

Odiz Frogs

Dbl.

donderdag

14-5-2015

Hemelvaartsdagtoernooi

3/Pr

Radboudboulers

Dbl.

zondag

17-5-2015

AfdelingsCompetitie res

woensdag

20-5-2015

Midweektoernooi

3/Pr

Les Mille Iles

Dbl.

zaterdag

23-5-2015

The Spirit of Wine toernooi

3/W

Bonne Chance

Dbl.

maandag

25-5-2015

Krentenmiktoernooi

3/Pr

De Drommedaris

Dbl.

donderdag

28-5-2015

Zomertoernooi

3/Pr

Celeritas

Dbl.

zondag

31-5-2015

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl.

Afd. 07

Juni 2015
zaterdag

6-6-2015 Magnustoernooi

3/Pr

Magnus

Dbl.

dinsdag

9-6-2015 Daglichttoernooi

3/Pr

Boule Plaisir

Dbl.

zaterdag

13-6-2015 Rabo-Sponsorfietstocht

zondag

14-6-2015 Doublettentoernooi

3/W

Elza Boules

Dbl.

woensdag

17-6-2015 Midweektoernooi

3/Pr

Les Mille Iles

Dbl.

zondag

21-6-2015 Zomertoernooi

Intern De Drommedaris

Dbl.

donderdag

25-6-2015 Zomertoernooi

3/Pr

Celeritas

Dbl.

zaterdag

27-6-2015 Schageropen

3/W

P.O.N.

Dbl.

zondag

28-6-2015 Eurodaaldertoernooi

Intern De Drommedaris

Dbl.

zondag

28-6-2015 Prettoernooi

3/W

Dbl.

De Bouledozers
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Afdelingscompetitie AC NJBB Afd. 07 2015
Het vorig jaar speelde De Drommedaris met twee teams in de Eerste Klasse van de
Afdelingscompetitie. Een van beide teams is toen gepromoveerd naar de
Hoofdklasse. Dat was een super prestatie en dit was bij de De Drommedaris ook
nog niet eerder vertoond! Dit jaar is De Drommedaris vertegenwoordigd met één
team in de Afdelingscompetitie. Dit team bestaat uit Piet Bergen, Sjaak Ooijevaar
en Tinie Bergen-van Dijk. Het was niet mogelijk een tweede team te formeren.
Bij het samenstellen van dit clubblad zijn twee speeldagen achter de rug: zondag 12
en 26 april. De grote vraag is natuurlijk of het team van de De Drommedaris
bestand is tegen het geweld van de andere teams in de Hoofdklasse.
Hieronder staat het overzicht met de stand van zaken na de eerste speeldag.
Plts

Tm

Vereniging

Captain

Speler 2

Speler 3

P

1

1

JBV Schoorl 1

Peter Kooy

Cor Kooij

Piet Bakker

4

27

2

16

PCP "Zaanstad" 1

jan Steenbakker

alie Slikker-Cramer

Pia de Vries

3

22

3

8

ASV Celeritas 1

B.J. van Assema

Ruud de Bruyn

J.F. Benjamin

3

19

4

7

Boule Lef 1

Klaas Sier

Dolf van der Heyde

Frits Spaan

3

17

5

2

JBV Schoorl 2

Feico Kooy

Peter Pronk

Ronnie Bakker

3

9

6

12

ELZA-Boules 1

Arnold Grapendaal

Gerda Grapendaal

Martin Kamps

3

4

Fred Dijkstra

3

1

Mia Scholten

2

-2

Cathy ThielschHoogland
Joke de VisserVoeten

S

7

4

Les Mille Iles 2

Ria Korringa-Hofland

8

6

Boel Skik 92 1

Chris Lont

9

14

Petanque Club Ca
Roule 1

Kees de Beurs

Leo Bel

Jaap Snoek

2

-3

10

9

De Bouledozers 1

John Foen a Foe

Arie Zee

Maarten Rood

2

-10

11

11

JdB De Stetters 1

Cees den Uijl

Ellen van de Werf-de
Jong

Jan Liefting

2

-14

12

10

De Drommedaris 1

Piet Bergen

Sjaak Ooijevaar

Tinie Bergen van Dijk

2

-16

M. Duifs

2

-17

13

13

ODIZ Frogs 1

K. Bosman

E. BroertjesStoekenbroek

14

5

Atlantic Boules 1

Cor Kuiper

R. Duursma

T. Kee

1

-16

16

3

Les Mille Iles 1

Gerie de Jong

Hans Zijlstra

Richard de Jong

0

-21

Tijdens het maken van dit clubblad werden ook de resultaten van de tweede
speeldag bekend gemaakt. Op de volgende bladzijde de stand na twee speeldagen.
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Plts

Tm

Vereniging

Captain

1

4

Les Mille Iles 2

Ria Korringa-Hofland

Speler 2
Cathy ThielschHoogland

Speler 3
Fred Dijkstra

2

1

JBV Schoorl 1

3

9

De Bouledozers 1

P
8

S
27

Peter Kooy

Cor Kooij

Piet Bakker

7

30

John Foen a Foe

Arie Zee

Maarten Rood

6

5

ODIZ Frogs 1

K. Bosman

E. BroertjesStoekenbroek

M. Duifs

6

5

4

13

5

8

ASV Celeritas 1

B.J. van Assema

Ruud de Bruyn

J.F. Benjamin

5

23

6

2

JBV Schoorl 2

Feico Kooy

Peter Pronk

Ronnie Bakker

5

13

7

12

ELZA-Boules 1

Arnold Grapendaal

Gerda Grapendaal

Martin Kamps

5

11

8

5

Atlantic Boules 1

Cor Kuiper

R. Duursma

T. Kee

5

-1

JdB De Stetters 1

Cees den Uijl

Ellen van de Werf-de
Jong

Jan Liefting

5

-2

Boule Lef 1

Klaas Sier

Dolf van der Heyde

Frits Spaan

4

0

PCP "Zaanstad" 1

jan Steenbakker

alie Slikker-Cramer

Pia de Vries

4

-4

Boel Skik 92 1

Chris Lont

Joke de VisserVoeten

Mia Scholten

4

-12

Petanque Club Ca
Roule 1

Kees de Beurs

Leo Bel

Jaap Snoek

3

-17

3

-32

0

-46

9

11

10

7

11

16

12
13

6
14

14

10

16

3

De Drommedaris 1

Piet Bergen

Sjaak Ooijevaar

Tinie Bergen - van
Dijk

Les Mille Iles 1

Gerie de Jong

Hans Zijlstra

Richard de Jong

De laatste speeldag is op zondag 10 mei en dan wordt er gespeeld op het terrein
van Boule Plaisir te Uitgeest. Dat wordt een spannende dag: weet het team een
degradatie te voorkomen? We hopen het van harte en wensen het team veel
succes!

Scheidsrechterskaarten

In 2014 maakte een scheidsrechter bij categorie 1
en 2 toernooien in voorkomende gevallen al
gebruik van de gele, oranje of rode scheidsrechterskaart.
Het gebruik van deze kaarten wordt per 1 april
2015 uitgebreid naar de categorie 3 toernooien.
Voor leden die meedoen aan toernooien en
competities is het dus goed om hiervan op de
hoogte te zijn!
Doel van de scheidsrechterskaarten is om ook
zichtbaar voor overige spelers en omstanders te laten weten dat er sprake is van
een officiële waarschuwing, sanctie of uitsluiting. De kaarten geven de
scheidsrechter een instrument om duidelijker zijn of haar beslissingen te
communiceren (voor iedereen zichtbaar). De ervaring in andere landen is dat
daarvan een preventieve werking uitgaat. Het gaat hierbij om de uitvoering van
hetgeen staat geregeld in artikel 34 van het ISP (sancties), en ook nu al wordt
toegepast. Het gaat niet om nieuwe sancties.
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Gekleurde kaarten
In 2014 is het gebruik van de gele, oranje en rode kaart geïntroduceerd bij de
categorie 1 en 2 toernooien. Met ingang van 1 april 2015, de start van het
buitenseizoen, kan er ook bij de categorie 3 toernooien gebruikt gemaakt worden
van de gele, oranje en rode kaart.
Alle bij de NJBB aangesloten verenigingen hebben 2 sets kaarten ontvangen. De
kaarten blijven eigendom van de vereniging. Een scheidsrechter krijgt tijdens een
toernooi via de wedstrijdcommissie van de vereniging een set kaarten voor die
dag in bruikleen.
Wanneer wordt de kaart gebruikt?
Vooropgesteld: er verandert niets aan het arbitreren door het gebruik van de
kaarten! Een kaart ondersteunt een officiële waarschuwing, sanctie of
diskwalificatie.
Gele kaart.
De gele kaart wordt getoond als er sprake is van een officiële waarschuwing
(artikel 34 lid1). Voor de speler geeft het duidelijk aan dat er geen sprake is van
aanspreken door de scheidsrechter, maar van een officiële waarschuwing. De
speler mag aannemen dat als er geen kaart wordt getoond er geen sprake is van
een officiële waarschuwing.
Oranje kaart.
De oranje kaart wordt getoond als de scheidsrechter een sanctie oplegt zoals
genoemd in artikel 34 lid 2 en 3.
Rode kaart:
De rode kaart wordt getoond als een speler voor de rest van een partij wordt
uitgesloten of een equipe wordt diskwalificeerd (artikel 34 lid 4, 5 en 6).
Artikel 34 Sancties
Spelers die zich niet houden aan de spelregels, riskeren de volgende sancties:
1. officiële waarschuwing,
2. ongeldigverklaring van de geworpen of een te werpen boule,
3. ongeldigverklaring van de geworpen of een te werpen boule, én de
daaropvolgende boule,
4. uitsluiting van de schuldige speler gedurende de rest van de partij,
5. diskwalificatie van de equipe die de fout maakt, en
6. diskwalificatie van beide equipes indien zij elkaars foutieve gedrag door de
vingers zien.
Duidelijkheid
Voor de omstanders geeft het gebruik van kaarten meer duidelijkheid. Immers
deze zien de scheidsrechter praten met een speler of spelers maar hebben
geen idee met welke consequentie dit gesprek wordt gevoerd. Door het tonen
van een kaart is duidelijk dat er 'iets aan de hand is', een officiële waarschuwing
is gegeven, een sanctie is toegepast of dat er sprake is van uitsluiting of diskwalificatie.
Overige zaken
In alle gevallen wordt het geven van een kaart opgenomen op het
rapportageformulier.
In april en mei zal een scheidsrechter bij aanvang melden dat hij/zij, als er sprake
is van officiële waarschuwing of sanctie, de hierbij horende kaart zal tonen.
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Kwesties

Regelmatig zijn er discussie over de uitleg van spelregels bij jeu de boules.
Hierbij uitleg rond een aantal van deze kwesties:
Niets aan het terrein veranderen
In principe mag er, gedurende de gehele partij, niets aan het
terrein worden veranderd. Een partij is begonnen direct na het
tossen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Dit zijn:
• iedere speler mag, voorafgaand aan het gooi- en van een
boule, één inslag van een eerder geworpen boule dichtmaken
(nergens staat in de reglementen dat de eerder gespeelde
boule uit dezelfde partij moet zijn)
• na het trekken van een cirkel is men verplicht om "oude" cirkels in de nabijheid
van de nieuwe cirkel te verwijderen, om verwarring te voorkomen
• spelers mogen but en boules markeren, het is daarnaast toegestaan en ook
verstandig om zulke bewust aangebrachte veranderingen van het terrein weer
weg te halen wanneer deze niet meer nodig zijn, om verwarring later te
voorkomen
Buiten de genoemde drie uitzonderingen geldt dus altijd de hoofdregel: er mag
niets aan het terrein worden veranderd. Tussen twee werprondes in mag dus
alleen degene die de eerste boule van de volgende werpronde gaat gooien (of
een van zijn medespelers) één inslag dichtmaken. De andere spelers mogen
slechts hun boules oprapen en toekijken.
Duidelijk, de partij is begonnen direct na de toss. De vraag is nu: mag er dan ook
niet worden ingegooid? In letterlijke zin zou dit niet mogen, maar in letterlijke
zin zou je ook niet over zo’n terrein mogen lopen. De uitspraak is gedaan
vanwege het feit dat veel spelers denken dat je voordat het but voor de eerste
maal wordt uitgeworpen, het terrein eerst mag egaliseren. Dat mag dus niet,
maar je mag wel ingooien en er overheen lopen.
Niet gemarkeerde boules terugleggen
Nee, niet altijd. Of dit moet dan wel mag is afhankelijk van de reden waarom de
boule teruggelegd wordt. Er zijn verschillende artikelen in het internationaal
spelreglement petanque waarin sprake is van het terugleggen van de boule.
Deze worden hieronder één voor één behandeld.
Artikel 18 Ongeldig geworden boules
Een boule is ongeldig zodra hij op niet–toegestaan terrein terechtkomt. Als de
boule vervolgens op het terrein terugkomt, wordt hij meteen uit het spel
genomen, en alles wat hij na het overschrijden van de uitlijn heeft verplaatst
wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd.
Artikel 18 gaat over boules die worden verplaatst door een terugkerende boule
die eerst uit was. Een volgens dit artikel verplaatste boule moet dus altijd, zo
nauwkeurig mogelijk, op zijn plaats worden teruggelegd, ongeacht of deze was
gemarkeerd.
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Artikel 21 Verplaatste boules
Als een stilliggende boule door bijvoorbeeld de wind of de helling van het terrein
verplaatst wordt, wordt hij teruggelegd op zijn oorspronkelijke plaats. Dit
gebeurt ook als de boule per ongeluk verplaatst wordt door toedoen van een
speler, de scheidsrechter, een toeschouwer, een dier of enig bewegend voorwerp.
Om onenigheid te voorkomen moeten spelers de plaats van de boules markeren.
Protesten met betrekking tot niet–gemarkeerde boules worden niet in overweging
genomen.
Artikel 21 gaat over alle van buiten komend onheil. Een volgens dit artikel
verplaatste boule moet dus altijd, zo nauwkeurig mogelijk, op zijn plaats worden
teruggelegd, ongeacht of deze was gemarkeerd. Het markeren is in dit artikel
opgenomen als dringend advies, niet als verplichting. Wordt er een scheidsrechter
bijgehaald omdat men er samen niet uitkomt, dan kijkt deze immers naar de
markeringen of, bij ontbreken van markeringen, naar de ligging van de boules op
dat moment.
Artikel 22 Werpen van andermans boules
Een speler die met een boule van een ander speelt, krijgt een officiële
waarschuwing. Ingeval van herhaling in de loop van de partij wordt de boule van de
speler die de fout maakte ongeldig verklaard, en alles wat als gevolg daarvan is
verplaatst, wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd.
Artikel 22 gaat over specifieke strafwaardige acties van spelers. Een volgens dit
artikel verplaatste boule (of but) moet dus altijd, zo nauwkeurig mogelijk, op zijn
plaats worden teruggelegd, ongeacht of deze was gemarkeerd. Dit kan worden
gezien als een extra straf (die verder bestaat uit het ongeldig verklaren van de
gespeelde boule).
Artikel 23 Onreglementair gespeelde boules
Een boule die in strijd met de regels wordt geworpen is ongeldig en alles wat als
gevolg daarvan is verplaatst, wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd, mits
deze was gemarkeerd. De te- genstander mag echter de voordeelregel toepassen
en de worp alsnog geldig verklaren.
Artikel 23 tenslotte gaat over andere onreglementaire acties van spelers. Een
volgens dit artikel verplaatste boule (of but) mag dus worden teruggelegd, maar
alleen als deze was gemarkeerd. Zo niet, dan blijft het op de nieuwe plaats liggen.
Zoals u ziet zijn de regels onduidelijk, en niet bepaald consequent. Niettemin heeft
de Reglementencommissie bepaald dat zij zoals hierboven weergegeven
moeten worden toegepast. Zij heeft hier gekozen voor een letterlijke lezing van het
internationaal spelreglement petanque.
Niet gemarkeerde buts terugleggen
Naast de regels voor het terugleggen van boules, zijn er ook regels voor het
terugleggen van het but. Allereerst gelden de regels van artikelen 22 en 23 ook
voor boules. Daarnaast zijn er nog artikelen 11 en 14. Deze worden hieronder
nader beschouwd.
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Artikel 11 Verborgen of verplaatst but
Als het but in beweging komt, bijvoorbeeld door de wind of de helling van het
terrein, of per ongeluk door de scheidsrechter, een speler, een toe- schouwer,
een boule of een but uit een andere partij, een dier of enig bewegend voorwerp
wordt verplaatst, wordt het teruggelegd op zijn oorspronkelijke plaats, mits deze
was gemarkeerd.
Om onenigheid te voorkomen moeten spelers de plaats van het but markeren.
Protesten met betrekking tot niet–gemarkeerde buts en boules worden niet in
overweging genomen.
Artikel 11 gaat over alle van buiten komend onheil. Een volgens dit artikel
verplaatst but moet dus worden teruggelegd, maar alleen als het was
gemarkeerd. Zo niet, dan blijft het op de nieuwe plaats liggen.
Artikel 14 Tegengehouden but
Als het but, na te zijn weggeschoten, door een speler die zich bevindt op
toegestaan terrein wordt tegengehouden of van richting veranderd, heeft zijn
tegenstander de keuze uit:
a. het but te laten liggen op zijn nieuwe plaats;
b. het but terug te leggen op zijn oorspronkelijke plaats; en
c. het but neer te leggen in het verlengde van de lijn van zijn oorspronkelijke
naar zijn nieuwe plaats, op ten hoogste 20 m afstand van de cirkel (15 m
voor jongeren), en zo dat het zichtbaar is.
Om b. of c. te kunnen kiezen moet de plaats van het but tevoren gemarkeerd zijn
geweest. Als dat niet het geval is, blijft het but liggen op zijn nieuwe plaats.
Artikel 14 gaat over buts die door een speler worden tegengehouden. Een volgens
dit artikel tegen- gehouden but mag dus worden teruggelegd, maar alleen als
het was gemarkeerd. Zo niet, dan blijft het op de nieuwe plaats liggen.
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Ledenwerfacties
Tijdens de laatste algemene voorjaarsledenvergadering is een lijst met plannen
voor het werven van nieuwe leden
opgesteld. Dat er dringend aanwas van
nieuwe leden nodig is was voor alle
aanwezigen wel duidelijk. Sommige plannen
zijn al bijzonder concreet en (min of meer) in
uitvoering. De leden die hun medewerking
hebben toegezegd staan dan ook genoemd.
Flyers maken. Deze kunnen worden verspreid zodat we jeu de boules en dan met
name onze club onder de aandacht kunnen brengen. Jan Stormmesand heeft
toegezegd zich hiermee bezig te houden.
Toernooien aantrekkelijker maken. Het bestuur heeft besloten dat er bij
toernooien meer om geldprijzen zal worden gespeeld in de hoop meer
deelnemers te trekken. Tijdens het Krentenmiktoernooi op Tweede Paasdag zal
dit voor het eerst worden gedaan.
Voor nieuwe leden gelden speciale regelingen: voor het
eerste jaar dat 1 men lid is hoeft geen
verenigingscontributie betaald te worden. Voor
nieuwe leden die zich in 2015 aanmelden geldt dit ook
voor 2016!
Leden die een nieuw lid aanbrengen krijgen een
cadeaubon! Als er zich dit jaar een mooi aantal nieuwe
leden aanmeldt, betalen ook de huidige (trouwe) leden
voor 2016 géén verenigingscontributie!
Er zal meer aan promotie worden gedaan. Te denken
valt hierbij aan advertenties in lokale bladen, maar ook
Facebook enz. kan worden ingezet. Verder zullen alle
leden proberen familie, vrienden, kennissen, buren, collegae uit te nodigen en
mee te laten spelen.
Cursussen (zoals ook in het verleden zijn
gegeven) zullen opnieuw worden
georganiseerd
en
gratis
worden
aangeboden aan iedereen die wil kennis
maken met jeu de boules. Jan Koekkoek
heeft toegezegd de cursus te willen
geven. Geprobeerd zal worden ook jeugd
hierbij te betrekken.

1

De contributie is opgebouwd uit een verenigingsdeel en een bondsdeel. Nieuwe leden betalen in deze
regeling het eerste jaar niets tenzij men een licentie (= bondsdeel) wil. De grootte van het bondsdeel is
afhankelijk van het soort licentie dat men wenst.
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Verjaardagen in mei en juni 2015
Tinie Bergen-van Dijk
Kees Jongeling

10 mei
17 juni

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

Lief en Leed
Sia is een aantal weken terug gevallen en heeft haar schouder gebroken!
Het zal nog wel een poosje duren voordat we haar weer op de baan zien; man Wim
is er ook erg druk mee thuis. Het herstel duurt nog wel een poosje.
Wij wensen Sia en Wim alle sterkte toe, en tot …
Meneer Coen en zijn vriendin, sterkte
en liefs!
Gelukkig is John weer beter na vele
weken griep enz. ‘t Geteut op de baan
misten we erg…..
Dit is/was effe lief en leed.
Wens jullie alle goeds en gezondheid
toe!
Tinie

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

Iemand vergeten? Meld het even aan de redactie!
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Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht In huis was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels in mijn raamkozijn.
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht-zoo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In 't boschje opgaat en zijn reis begint.
Hij dwaald' over de bruggen, op den wal
Van 't water, langzaam gaande, overal
Als 'n jonge vogel fluitend, onbewust
Van eigen blijheid om de avondrust.
En menig moe man, die zijn avondmaal
Nam, luisterde, als naar een oud verhaal,
Glimlachend, en een hand die 't venster sloot,
Talmde een pooze wijl de jongen floot.

Begin van ‘Mei’ van Herman Gorter (1889)
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