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BESTUUR
Peter Oosenbrug
 p/a Murillostraat 1
1611 DA Bovenkarspel

 06-14781610
e: oosen@telfort.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

Voorzitter:

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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LET OP: adres/e-mail gewijzigd!

 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 de eerste plaats wil ik iedereen bedanken die mij in de periode
na mijn operatie heeft bezocht in het ziekenhuis, dan wel een
kaartje heeft gestuurd of mij op de baan hierover heeft
aangesproken. Gelukkig is nu alles weer achter de rug en is mijn
conditie nu beter en mijn onderstel weer geheel genezen!
Op het moment dat ik dit schrijf is het bestuur nog steeds op zoek
naar een nieuwe secretaris omdat Joop met de eerstkomende
najaarsvergadering definitief gaat stoppen. De functie van
secretaris is binnen elke vereniging echt onmisbaar en je bent dan
ook de "spin in het web" van de club voor alles wat er gebeurt.
Zonder secretaris geen volledig bestuur! Ik hoop echt dat er zich
iemand aanmeldt zodat we direct na de najaarsvergadering weer
een voltallig bestuur hebben. DUS MELD JE AAN!!!
De afgelopen tijd hoorde ik "geruchten" dat er enkele leden hun
lidmaatschap per einde van het jaar zullen gaan opzeggen. Als
redenen worden genoemd:
grote werkdruk,
het niet meer
"gezellig" vinden, steeds tegen dezelfde spelers moeten spelen
etc. Kortom genoeg redenen die iedereen kan hebben om
zijn/haar lidmaatschap op te zeggen. Ik zou dit erg betreuren,
juist omdat we nu al zo'n kleine vereniging hebben. Ik hoop dat
iedereen nog eens goed wil nadenken alvorens het lidmaatschap
op te zeggen. Daarnaast moeten wij er met elkaar naar blijven
streven om nieuwe leden te werven en zo onze club te vergroten
en voor de toekomst te behouden.
Als iemand van licentie wil veranderen (van C naar W of
omgekeerd...), dan kan dat als dit vóór 15 december a.s. wordt
doorgegeven aan de (waarnemend) secretaris.
Voor de leden die het leuk vinden is er de komende winterperiode
weer gelegenheid om op bepaalde middagen binnen te spelen bij
de Bouledozers in Hoorn (voor de data verwijs ik naar hun
website).
Ik hoop iedereen te mogen verwelkomen op onze najaarsvergadering. Mocht je verhinderd zijn laat dit dan even vroegtijdig
weten aan Joop, onze waarnemend secretaris.
Tot bouls!
Peter Oosenbrug
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Kerstverhaal

Het volgende nummer van Boulepraat is het kerstnummer 2014. Elk
jaar gaat de redactie op zoek naar een
kerstverhaal. Het lukt echter niet elk
jaar om een geschikt verhaal te
vinden. Vandaar dat de redactie bij
deze oproept om een kerstverhaal in
te zenden. Het maakt het natuurlijk
extra leuk als het kerstverhaal zelf
door een lid is geschreven! Graag per
e-mail inzenden voor zaterdag 13
december a.s.

Secretaris gezocht!

Tijdens de extra ledenvergadering in juli
heeft Joop Doornaar aangegeven de functie
van secretaris tot de najaarsledenvergadering op zich te nemen. Tijdens de
najaarsledenvergadering zal er dus echt een
nieuwe
secretaris
moeten
worden
benoemd. Kandidaten kunnen zich bij het
bestuur melden. Om een idee van de
werkzaamheden te krijgen is het het beste
contact op te nemen met de huidige
secretaris en hiernaar te informeren.

Najaarsledenvergadering verplaatst!

De najaarsledenvergadering was oorspronkelijk
gepland op vrijdag 14 november a.s. Maar omdat er
die avond gespeeld wordt voor de Verenigingscompetitie van de NJBB Afdeling 07 is de vergadering
verplaatst naar vrijdag 21 november a.s. De
vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats
(zoals altijd) in onze kantine.

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 13 december 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
November 2014
zaterdag

1-11-2014

Open Langedijker 2014

3/W

Les Mille Iles

Dbl

zondag

2-11-2014

Hoorns Open

3/W

De Bouledozers

Dbl

zondag

9-11-2014

Wijntoernooi

3/W

Purmer Boules

Dbl

donderdag

13-11-2014

Wintertoernooi

3/Pr

Celeritas

Dbl

vrijdag

14-11-2014

AVC klasse 1 en 2

3/W

Afd.07

Sxt

zondag

16-11-2014

Intocht Sinterklaas

zondag

16-11-2014

WinterComp Poule A en B

3/W

Afd.07

Trp

woensdag

19-11-2014

Midweektoernooi

3/Pr

Les Mille Iles

Dbl

vrijdag

21-11-2014

Najaarsledenvergadering

De Drommedaris

zondag

23-11-2014

WinterComp Poule C t/m G

Afd.07

donderdag

27-11-2014

Wintertoernooi

vrijdag

28-11-2014

AVC klasse 1 en 2

zondag

30-11-2014

Sint Nicolaastoernooi

De Drommedaris

3/Pr

Celeritas

Dbl

Afd.07
Intern

De Drommedaris

Dbl

St Nicolaastoernooi

3/W

Purmer Boules

Dbl

3/Pr

Les Mille Iles

Dbl

December 2014
zondag

7-12-2014

woensdag

10-12-2014

Midweektoernooi

vrijdag

12-12-2014

AVC klasse 1 en 2

Afd.07

zondag

14-12-2014

WinterComp Poule A en B

Afd.07

donderdag

18-12-2014

Wintertoernooi

vrijdag

19-12-2014

AVC klasse 1 en 2

Afd.07

zondag

21-12-2014

WinterComp Poule C t/m G

Afd.07

zaterdag

27-12-2014

Oudejaarstoernooi

3/W

Les Mille Iles

Sxt

zondag

28-12-2014

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

3/Pr

Celeritas

Dbl

Het programma van De Drommedaris in december is uiteraard afhankelijk van de
weersgesteldheid!
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Wintercompetitie NJBB Afd. 07 2014-2015
Vorig seizoen heeft Drommedaris 1 een derde plaats behaald in poule C en zijn
daarmee gepromoveerd naar poule B. Drommedaris 2 kwam toen uit in poule D
en eindigde daar als twaalfde. Drommedaris 2 komt dit jaar dus weer uit in poule
D.In de wintercompetitie doet De Drommedaris mee met twee teams:
Poule B:
De Drommedaris 1: Rob Wolder, Dirk Brander en Marco Stuijts
Poule C:
De Drommedaris 2: Erik Dekker, Tinie Bergen en Piet Bergen
Poule A+B, locatie’s en data;
16 november 2014, Les Mille Iles – Zuid-Scharwoude
14 december 2014, Purmer Boules – Purmerend
11 januari 2015, De Bouledozers – Zwaag (Hoorn)
Poule C+D, locatie’s en data;
23 november 2014, Purmer Boules - Purmerend
21 december 2104, Les Mille Iles – Zuid-Scharwoude
18 januari 2015, De Bouledozers – Zwaag (Hoorn)
Poule E+F, locaties en data;
23 november 2014, De Bouledozers – Zwaag (Hoorn)
21 december 2014, Purmer Boules - Purmerend
18 januari 2015, Les Mille Iles – Zuid-Scharwoude
Poule G (+ H),locatie en data;
23 november 2014, Celeritas - Alkmaar
21 december 2014, De Bouledozers – Zwaag – (Hoorn)
18 januari 2015, Purmer Boules - Purmerend

De redactie wenst beide teams veel succes! We hopen
natuurlijk op (wederom) een promotie!
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AfdelingsVerenigingsCompetitie 2014-2015

De AVC 2014-2015 is inmiddels begonnen. De Drommedaris speelt met één team
in tweede klasse van de AVC. Dit jaar spelen er 9 teams in deze klasse en dus zijn
daarvoor 9 speelavonden nodig, twee meer dan oorspronkelijk gepland. Op het
moment dat dit clubblad verschijnt zijn er al twee speelavonden geweest. De
eerste avond, 24 oktober jl., heeft het team van De Drommedaris met 7 – 0
gewonnen van Boul Plezier! Een veelbelovend resultaat! De tweede avond was op
vrijdag 31 oktober. Daarvan is nu nog geen resultaat bekend. In het volgend
clubblad komt zeker een nieuwe tussenstand te staan!.
Het team De Drommedaris 1 bestaat uit de volgende leden: Marco Stuijts, Joop
Doornaar, Erik Dekker, Tinie Bergen, Dirk Brander, Piet Bergen, Vera Koopman en
Dirk de Vries.
Op de volgende vrijdagavonden wordt er nog gespeeld:
14 en 28 november, 12 en 19 december, 9, 23 en 30 januari. Drommedaris 1 heeft
een vrije avond op 19 december

Barbecue – 16 augustus jl.

Op zaterdag 16 augustus was de jaarlijkse barbecue op het clubterrein van De
Drommedaris. Een barbecue komt het beste tot zijn recht als het echt mooi
zomers weer is. Helaas was dat niet het geval… Eigenlijk gaat heel augustus 2014
de boeken in als een slechte zomermaand. Maximale temperatuur van die dag een
graad op zestien en de zon heeft zich amper laten zien. Toch was de barbecue
daar niet minder gezellig om. Daarvan getuigen ook de onderstaande foto’s die de
redactie van Marco Stuijts ontving. Volgend jaar zal er vast weer een barbecue op
de agenda komen!
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Volle zon over het petanque - Otello
Hierbij een tweede aflevering uit dit
interessant boek over petanque. We
pakken de draad op waar we de vorige keer
zijn geëindigd: bij de verschillende fasen
van en een wedstrijd.
Het moment in de partij of de verschillende fasen van een partij
Omdat dit punt door Otello niet expliciet en
met zoveel woorden wordt genoemd en
behandeld, wordt hier in het kort weergegeven wat Christian Marty hierover in zijn
boekPétanque heeft gezegd.
Teneinde de belangrijkste facetten van de
te volgen tactiek goed te kunnen bespreken, is het noodzakelijk de partij in een
drietal afzonderlijke fasen te verdelen. Deze
verschillende fasen zijn te onderscheiden
naar verschil in waarde en belang.
 De eerste fase (zie ook een toekomstig
deel dat zal handelen over het begin van
de partij) is de beginfase van de partij en
loopt van 0 tot en met 7 punten.
Verderop zullen we zien dat ook dit deel op zijn beurt weer in twee aparte
fasen uiteenvalt: de periode van de waarneming en die van de voortgang van
het spel.
 De tweede fase is het middengedeelte van het spel en omvat de punten 8 en 9.
In deze fase komt de partij in het voordeel van het ene of het andere team.
 De derde fase tenslotte is de eindfase, die echter volledig bepaald wordt door
beide voorafgaande fasen. De eindfase lijkt weliswaar de belangrijkste, maar is
in feite het resultaat en de vrucht van de voorbereidingen die eraan vooraf zijn
gegaan. De eindfase van de partij omvat de punten 10 tot en met 13.

De eerste fase, van 0 tot en met 7 punten
Het eerste deel ervan bestaat uit de eerste werpronde.
De eerste werpronde is, net als bij het boksen, een observatieronde. In deze ronde
vinden de eerste slagenwisselingen plaats. Tegelijkertijd, en dat is heel belangrijk,
is het de ronde waarin alles zich duidelijk begint af te tekenen en vorm gaat
krijgen.
Let zorgvuldig op je tegenstanders en registreer op welke afstand zij spelen en
welk terrein zij kiezen. Let op hun algehele tekortkomingen en of zij al dan niet
met effect spelen. Let op hun wijze van rollen en hoe zij hun portees en demiportees werpen (hierover later meer). Hoe is het met hun schieten gesteld en wat
voor een tactiek voeren zij uit? Enzovoort, enzovoort.
Vervolgens begint de eigenlijke partij, dus het tweede gedeelte van deze fase. In
dit gedeelte dient altijd aanvallend te worden gespeeld, echter zonder al te grote
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en overdreven risico’s te nemen om onverantwoord grote slagen binnen te willen
halen.
Alle methoden kunnen worden toegepast om van deze fase in de tweede, het
middengedeelte van de partij, te komen. Een doel dat je eerder dan je
tegenstander moet zien te bereiken, en liefst met een zo gunstig mogelijke score.

De tweede fase, het keerpunt, de punten 8 en 9
Op dit punt aangekomen zijn er twee mogelijkheden:
a. je staat voor (bijvoorbeeld 8-1, 8-5, 9-7, enzovoort) en je werpt het but uit;
b. de tegenpartij is aan de leiding en heeft het but in handen.
Voor beide situaties is er een verschillende tactiek nodig, dit echter zonder de
algemene tactiek uit het oog te verliezen.
In geval a dient er verdedigend en meer behoudend gespeeld te worden en in
geval b juist aanvallend.
ad a. Een defensieve, verdedigende tactiek:
Laat nooit een kans voor je tegenstander liggen, waardoor hij een grote slag zou
kunnen maken. Probeer geen grote en al te riskante slagen binnen te halen, één
gemiste worp kan alles weer bederven! Wees tevreden met een kleine score,
want je bent al aan de leiding. Behoud en consolideer die voorsprong want een
Franse uitdrukking voor dit soort gevallen zegt: Mieux tenir, que courir, oftewel:
‘Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht’.
ad b. Een offensieve, aanvallende tactiek:
Verander van tactiek zodra je erin geslaagd bent het but te veroveren. Wissel van
posities in het team en verander van terrein. Probeer zo veel mogelijk grote scores
te maken, want je hebt een achterstand goed te maken.

De derde fase, het einde van de partij, van 10 tot 13 punten
Op het eind van de partij is er geen sprake meer van aanvallend of verdedigend
spelen. Je moet de juiste en meest eenvoudige worpen toepassen met als enige
doel te scoren. Probeer, wanneer het vrijwel zeker is dat je het punt zult winnen,
alles te doen om de partij in één klap uit te maken. Het maakt immers niet veel uit
of je op elf of twaalf punten staat, veel spelers vergeten dat vaak. Voer altijd díe
worp uit, die de meeste kans van slagen heeft om je eerder te doen finishen dan
je tegenstander.
Zeker als de strijd gelijk opgaat en de score bijvoorbeeld 11-10 of 9-10 is. Sta je
daarentegen ruim voor, bijvoorbeeld een stand van 10-2 of 11-3, dan is het
doorgaans verstandiger om te consolideren, meer behoudend te spelen dus, en
geen al te grote risico’s te nemen.
Als je poging om de partij in één klap uit te maken mislukt is en mogelijk zelfs tot
verlies in de partij zou kunnen leiden, is de speler met nog slechts één boule in de
hand de enige die over je lot beschikt. In dergelijke situaties moet je dus over
stalen zenuwen beschikken.
Houd bij al het bovenstaande ook steeds één belangrijke punt voor ogen: een
partij is pas bij het dertiende punt gewonnen. Dat geldt in de eerste plaats voor je
eigen team, maar net zo goed voor je tegenstanders!
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Verjaardagen in september en oktober 2014
Dirk Brander

3 november

Bep van Marle

28 november

Erik Dekker

30 november

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

Lief en Leed
Kees Jongeling is 24 oktober aan
zijn knie geopereerd. Sterkte Kees
en hopelijk tot snel.
Piet en ons nieuwe lid Tineke
worden de komende maand(en)
ook geopereerd aan hun knie.
Beiden krijgen een nieuwe!
Beiden sucseven !!
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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Herfst
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Herfst
De bomen roesten in het zieke licht
Langs somber in zichzelf gekeerde grachten.
In wilde, stormdoorvlaagde regennachten
Vertoont de maan een bleek, behuild gezicht
boven de lege straten, smalle schachten
waar in een onverbiddelijk gericht
de zomer langzaam voor het najaar zwicht,
terwijl de huizen op het einde wachten.
Tegen de morgen is de strijd beslecht.
Een vage geur van heimelijk bederven
heeft aan de moede wind zich vastgehecht.
Tussen een handvol dunne zonnescherven
heeft zich de zomer moeizaam neergelegd
om eenzaam en onopgemerkt te sterven.

Hanny Michaelis
uit 'Verzamelde gedichten'
Van Oorschot 2006
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