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Kampeerbenodigdheden
Dartsportartikelen
Zonwering
Verfwaren
Gereedschappen
Scheepsbenodigdheden
. . . en nog veel meer

Van het bestuur

De klok is weer een uur teruggezet en we zijn in de
herfst terechtgekomen. De winter is in zicht en het
wordt kouder, dus de handschoenen kunnen weer uit de
kast gehaald worden. Doordat het kouder wordt gaat
per 1 november de winterstop in voor het donderdagmiddag boulen. Ondertussen is de verenigingscompetitie
op vrijdagavond weer gestart, en deze eerste avond is
gewonnen.
In
november
begint
ook
weer
de
wintercompetitie en daar doen we met 3 teams aan mee.
En noteert u alvast 2 belangrijke data in uw agenda of
op de kalender: 16 november is onze najaarsledenvergadering en er gaat wat veranderen, dus kom
allemaal ! En 2 december organiseren we een Sinterklaastoernooi. Mocht u nog een leuk idee hebben als afsluiting
van dit jaar dan horen we dat graag.
Het bestuur
Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 15 december 2012
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een
andere manier mag natuurlijk ook!
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Kampioenen 2012
Hierbij een stukje over al onze kampioenen.
We beginnen met het Pointeerkampioenschap dat op 21 april 2012 gespeeld
werd. De totale uitslag staat op het blog en dat hebben jullie natuurlijk al gelezen.
Bij dit kampioenschap deden er 10 spelers mee.
Toch nog een keer de uitslag van de beste drie:
Kees Jongeling
81 punten
Dirk de Vries
74 punten
Annie Koster en Fred Stuyts
gelijk met 72 punten
Kees van harte gefeliciteerd! Kees je bent dit jaar de beste pointeur van de
vereniging. Daar mag je best trots op zijn. Anderen kunnen dit niet zeggen.
De clubkampioenschappen
Dit kampioenschap werd gespeeld op 10 juni 2012.
Ook hiervan staat de uitslag op het blog. Er deden 6 teams mee.
Ook hiervan de uitslag van de beste drie:
Carla Stuyts en Rob Wolder
4 gewonnen met 14 pluspunten
Marco Stuyts en Coen Hendriks
4 gewonnen met 6 pluspunten
Dirk de Vries en John Hanff
3 gewonnen met 13 pluspunten
Carla en Rob ook jullie van harte gefeliciteerd. Jullie zijn dus dit jaar het beste
team van de vereniging. Ook jullie mogen met de borst voor uit lopen. Eeuwige
roem!
Op zaterdag 22 september werd het Tireerkampioenschap gespeeld.
Er waren slechts 4 deelnemers. Of deze slechte opkomst nu kwam doordat men
niet kan tireren of omdat het op een zaterdag werd gespeeld. Ik zou het niet
weten.
De uitslag was als volgt::
Fred Stuyts
56 punten
Dirk de Vries
37 punten
Rob Wolder
35 punten
Vinus van der Veekens
28 punten
Fred ook voor jou dit jaar eeuwige roem en van harte
gefeliciteerd. Voor alle clubleden nog even dit: de
oefeningen waren erg moeilijk. Dezelfde situaties moesten
worden geschoten als bij de nationale kampioenschappen.
 Een kale boule op 4 afstanden.
 Een boule tussen twee boules met 8 cm ruimte op 4 afstanden
 Een boule achter een boule met 8 cm ruimte op 4 afstanden
 De kale but op 4 afstanden.
Groeten van Nico Bakker
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Najaarsledenvergadering – vrijdag 16 november 2012
Op vrijdag 16 november a.s.
wordt de najaarsledenvergadering gehouden. Aanvang
19.30 uur. Onderdeel van
deze vergadering is de
verkiezing van het lid van het
bestuur dat belast is met de
post Technische Zaken.
Zie hieronder voor meer
informatie.

Oproep bestuurslid Technische Zaken

Eens in de zoveel jaar moet elk lid van het bestuur aftreden en
wordt aan de leden gevraagd wie zich beschikbaar stelt voor de
vrijgekomen post. Het afgetreden bestuurslid kan zich natuurlijk
ook meteen weer verkiesbaar stellen.
Fred Stuijts is inmiddels al een flink aantal jaren lid van het
bestuur en is belast met de post Technische Zaken. Tijdens de
najaarsledenvergadering van vrijdag 16 november a.s. is het zijn
beurt om af te treden.

Bij deze dan ook de oproep aan alle leden om zich beschikbaar te stellen
voor deze vacature binnen het bestuur. Het gaat om het bestuurslid
belast met de post Technische Zaken.
Ter geruststelling, Fred stelt zich herkiesbaar…..
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Afdelingsverenigingscompetitie 2012 – 2013
Er komt weer een aantal
vrijdagavonden
aan,
waarop er wat minder
leden op de club
aanwezig zullen zijn. Er
wordt dan weer de
afdelingsverenigingscom
petitie (AVC) gespeeld.
De speeldata zijn:
In 2012:
26 oktober
2 november
23 november
30 november
14 december
In 2013:
11 januari
18 januari
We hebben een team dat uit 10 personen bestaat en per avond spelen er 6
mensen. Dit team speelt dan twee maal een tiplette en een keer een doublette.
Elke avond moet er ten minste 1 vrouw of 1 man bij zijn.
Het volledige team bestaat uit:
Dirk Brander, Dirk de Vries, Vera Koopman, Marco Stuyts, Fred Stuyts, Elly de
Vries, Joop Doornaar, Sjaak Ooijevaar, Hannie de Boer en Marc v/d Veekens.
Het team is op vrijdagavond 26 oktober goed van start gegaan. Deze avond werd
gewonnen met 4-3.
Elly de Vries
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Puzzel

Zoek de 10 verschillen.
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Toernooiagenda 2012
November 2012
vrijdag

2-nov-12

AVC klasse 1

3

afd. 07/ Les Mille Iles

Sxt

vrijdag

2-nov-12

AVC klasse 2

3

afd 07/Purmer Boules

Sxt

zondag

4-nov-12

Wijntoernooi

3

Purmerboules

Dbl

zondag

11-nov-12

WC poule A+B

3

afd. 07/ Pumer Boules

Trp

dinsdag

13-nov-12

Hoornse Dinsdag Cyclus

Pr

De Bouledozers

Dbl

vrijdag

16-nov-12

Najaarsledenvergadering

zondag

18-nov-12

WC poule C + D

3

afd. 07/ De Bouledozers

Trp

zondag

18-nov-12

WC poule E + F

3

afd 07/Les Mille Iles

Trp

zondag

18-nov-12

WC poule G+H

3

afd 07/ Celeritas

Trp

woensdag

21-nov-12

Midweektoernooi

Pr

Les Mille Iles

Dbl

donderdag

22-nov-12

Wintertoernooi

Pr

Celeritas

Dbl

vrijdag

23-nov-12

AVC klasse 1

3

afd. 07/Les Mille Iles

Sxt

vrijdag

23-nov-12

AVC Klasse 2

3

afd 07/Purmer Boules

Sxt

zondag

25-nov-12

Eurodaaltertoernooi

Int

De Drommedaris

Dbl

zondag

25-nov-12

St. Nicolaastoernooi

3

Purmerboules

Dbl

vrijdag

30-nov-12

AVC klasse 1

3

afd. 07/Les Mille ILes

Sxt

vrijdag

30-nov-12

AVC klasse 2

3

afd 07/Purmer Boules

Sxt

De Drommedaris

Dbl

De Drommedaris

December 2012
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zondag

2-dec-12

Sinterklaastoernooi

Int

zondag

2-dec-12

WC poule A+B

3

afd. 07/Les Mille Iles

Trp

zondag

9-dec-12

WC poule C + D

3

afd. 07/Purmer Boules

Trp

zondag

9-dec-12

WC poule E + F

3

afd 07/De Bouledozers

Trp

zondag

9-dec-12

WC poule G+H

3

afd 07/ Celeritas

Trp

dinsdag

11-dec-12

Hoornse Dinsdag Cyclus

Pr

De Bouledozers

Dbl

vrijdag

14-dec-12

AVC klasse 1

3

afd. 07/De Bouledozers

Sxt

vrijdag

14-dec-12

AVC klasse 2

3

afd 07/Ca Roule

Sxt

woensdag

19-dec-12

Midweektoernooi

Pr

Les Mille Iles

Dbl

zondag

23-dec-12

Vrolijk Kerstfeest

3

Les Mille Iles

Sxt

donderdag

27-dec-12

Kersttoernooi

3

Ca Roule

Dbl

Wintercompetitie NJBB Afdeling 07 – 2012-2013
Dit jaar doen er weer 3 teams mee met de wintercompetitie.
Dit zijn:
De Drommedaris 1
Dirk Brander
Dirk de Vries
Carla Stuyts
De Drommedaris 2
Fred Stuyts
Marco Stuyts
Rob van Westen
Deze 2 teams komen uit in poule D.
Speeldata en plaatsen:
18-11-2012 dag 1 De Bouledozers
09-12-2012 dag 2 Purmer Boules
20-01-2013 dag 3 Les Mille Iles

Zwaag (Hoorn)
Purmerend
Zuid-Scharwoude

De Drommedaris 3
Rob Wolder
Levinus v.d. Veekens
Hannie de Boer
Dit team komt uit in poule E.
Speeldata en plaatsen:
18-11-2012 dag 1 Les Mille Iles
09-12-2012 dag 2 De Bouledozers
20-01-2013 dag 3 Purmer Boules

Zuid-Scharwoude
Zwaag (Hoorn)
Purmerend

Wij wensen ze een sportief en goed toernooi!
We rekenen er natuurlijk op dat u, als het enigszins lukt, ze door uw aanwezigheid
steunt!
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Woordenboek (deel 2 en slot)
Petanque is een typisch balspel dat in zijn vroegste vorm reeds bij de oude
Grieken gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend als een krachtspel. De
Romeinen hebben er later meer een behendigheidsspel van gemaakt ongeveer in
de vorm zoals we het nu nog kennen. Ook in de middeleeuwen bleven petanque
en andere balspelen erg populair, maar daarna verslapte de interesse ervoor met
uitzondering van bepaalde streken zoals de Franse Provence.
Na de Tweede Wereldoorlog is het petanque begonnen aan een indrukwekkende
opmars die eerst geheel Frankrijk overspoelde maar al spoedig ook andere
Europese landen en zelfs daarbuiten. Een van de oorzaken van deze vernieuwde
populariteit van het petanquespel moet ongetwijfeld gezocht worden in de
promotie die het gehad heeft via het toerisme.
Gezien deze Franse geschiedenis is het niet verwonderlijk dat er veel Franse
termen bij petanque worden gebruikt. Hieronder het tweede en laatste deel van
een lijst met veel gebruikte Franse termen.
Bovenhands spelen
zie jouer sur main.
But
(doelballetje, mikballetje) Het kleine houten balletje dat bij petanque als doel
dienst doet.
Carreau
Na het tireren ligt de geworpen boule op de plaats van de geraakte boule.
Cochonnet
Andere naam voor but.
Couloir
De haag gevormd door toeschouwers.
Demi-Portée
Het pointeren van een boule zo dat deze halverwege de werpcirkel en het but
neerkomt en verder rolt.
Donnée
Plaats op het terrein waar de boule neerkomt.
Doublette
Een team dat uit twee spelers bestaat.
Faire les mains
Twee tegen een spelen.
Fanny
Embrasser, baiser of faire Fanny
Uitdrukkingen die gebruikt worden als je een partij met 0-13 verliest en Fanny's
billen moet kussen.
Fuser
Een boule die wegrolt, na over een obstakel gegleden te zijn.
Gagner le point
(het punt winnen) Een boule dichterbij leggen dan die van de tegenstander.
Gari
Andere naam voor but.
Jeu Provençal
Een spel dat op petanque lijkt en gespeeld wordt op een terrein van 15 x 21 m.
Men pointeert op één voet. Tireren gaat met een aanloop van drie passen vanaf
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de werpcirkel.
Jouer ‘sur main’
(bovenhands spelen) Spelen met de rug van de hand naar de grond gekeerd.
Let
Andere naam voor but.
Lyonnaise
Ook wel jeu de boules genaamd. Is een spel met grote boules.
Marquer les boules, le but
(het but of de boules markeren) Twee streepjes die elkaar kruisen en op het
terrein onder de boule of het but getrokken worden om zo de plaats ervan aan te
geven.
Mène
(werpronde) De periode vanaf het werpen van het but tot het moment waarop de
laatste boule geworpen is en waarna het but opnieuw moet worden geworpen.
Milieu
De "middelste speler' in een triplette, die zowel plaatsen als schieten kan.
Pailler
Meten met een takje of een strootje.
Palet
Een palet behalen betekent een carreau maken.
Petit
Andere naam voor but.
Pointeur
Een plaatser.
Portée
Een worp van een boule die dicht bij het but neerkomt.
Rond
(werpcirkel) De cirkel die men op het terrein trekt en waarin men moet staan
wanneer boule of but worden geworpen.
Sport-boules
Een variant van jeu de boules uit de omgeving van Lyon.
Stries
(groeven) De lijnen die in de boule zijn gegraveerd.
Tetard
Andere naam voor biberon.
Tête à tête
Eén tegen één. Elke speler speelt met drie boules.
Tirer
(tireren) Een boule of but raken met de bedoeling deze in een andere positie te
spelen.
Tireur
Een speler die voornamelijk schiet.
Tourner une boule
Links of rechts effect geven, zodat de boule een bocht naar links of rechts maakt.
Triplette
Een team dat uit drie spelers bestaat. Elke speler speelt met twee boules.
Werpcirkel
Cirkel waarvanuit gegooid wordt en waar men dan met beide voeten in moet
staan
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Sinterklaastoernooi – zondag 2 december 2012
Op zondagmiddag 2
december wordt het
Sinterklaastoernooi
gehouden.
Zoals
gewoonlijk gaat het
om
een
intern
doubletten
toernooi. Inschrijven
kan op de lijst in de
kantine.
Of Sinterklaas en
zijn Zwarte Pieten
ook aanwezig zullen
zijn is nog niet
bekend.
Wel zullen er flink
wat
pepernoten
zijn!
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Verjaardagen in november en december 2012
3 november

Dirk Brander

28 november

Bep van Marle

30 november

Erik Dekker

1 december

Chris Segerius

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

Lief en Leed
Joop Doornaar is klaar met de bestraling. In het begin viel het wel mee maar
gaandeweg werd het steeds zwaarder. Hij heeft deze periode afgesloten en is
samen met Patricia naar
Turkije gegaan en heeft van
een welverdiende vakantie
genoten. We hopen dat alles
nu weer beter gaat.
Jaap Tool heeft iets (of niets)
met
zijn
heggenschaar.
Vorige keer was het zijn
vinger, nu zijn pols. Aan het
werk bij zijn zoon viel hij met
zijn heggenschaar in de hand
met
als
gevolg
een
doorgesneden pees en moest
voor behandeling naar het
ziekenhuis. Hier is hij
geopereerd en heeft 4 weken
in het gips gezeten. Dat is er
nu vanaf, maar nu is zijn voet geopereerd (zat al in de planning) en zit hij weer op
de bank. Ook dit herstel zal enkele weken duren. Wij wensen Joop en Jaap een
spoedig herstel toe.
Iemand vergeten? Meld het even aan de redactie!
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Boulers doen ze het zittend of staand?

Pointeren oftewel bijleggen kan met twee verschillende lichaamsposities gespeeld
worden en meer keus is er niet.
En wel vanuit een staande positie (al dan niet met doorgezakte knieën) ofwel
vanuit een gehurkte positie waarbij de speler met zijn achterste rust op zijn
hakken (of helemaal moeilijk) balanceert op de voorvoeten.
Welke houding moeten we nu kiezen?
Het antwoord op deze vraag kan heel
simpel zijn en dat antwoord luidt: bij
voorkeur de gehurkte houding.
Dat advies is gebaseerd op wat we
zien als we topspelers observeren.
Want die spelen zonder uitzondering
gehurkt. Om de eenvoudige reden dat
het pointeren vanuit een gehurkte
positie beter gaat. Dat heeft te maken
met het betere overzicht dat men
heeft op het terrein tussen cirkel en
buutje.
Oneffenheden op het veld ziet men
vanuit een lage positie beter dan
wanneer men blijft staan. Een ander
technisch voordeel bij het zittend
spelen is dat de boule vanuit een zeer
lage positie de hand van de speler
verlaat en minder hard (impact) de
grond weer raakt op weg naar de
buut. Minder hard de grond raken betekent dat de boule slechts een kleine indruk
op het speelveld maakt en daardoor weinig zal afwijken of zijn vaart verliest.
Als het speelveld bezaaid is met keitjes en dergelijke zal een laag gespeelde boule
dergelijke kleine obstakels wegduwen en nauwelijks afwijken van zijn weg naar de
buut.
Een hoog gespeelde boule kan na de landing op kleine keitjes beduidend afwijken.
Als het nu duidelijk is dat gehurkt spelen veel voordelen biedt boven het staande
pointeren waarom speelt dan niet iedereen gehurkt?
Het antwoord is simpel; gehurkt spelen is vermoeiend en moeilijk en vooral
ouderen met stramme knieën kunnen wel omlaag maar niet of nauwelijks meer
omhoog.
Maar wie geen lichamelijke beperkingen heeft en het beste uit het petanquespel
wil halen moet toch maar eens proberen om zittend te gaan pointeren.
Wees dan niet verbaasd als na het boulen traplopen in het begin pijnlijk is…..
Geschreven door Iwan en gepubliceerd in het clubblad van JBC Jagershoef te
Eindhoven
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