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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      @ jan.koekkoek@gmail.com  
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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mailto:jkoekkoek@planet.nl
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Van het bestuur 
De zomervakantie is alweer voorbij, de scholen beginnen 
maandag weer. Met een tropisch weekend was het weer 
dit jaar geen spelbreker. 
Ik hoop dat het zaterdag 1 september met de barbecue 
ook mooi weer is. 
Op zaterdag 22 september is het tireerkampioenschap. 
En op zondag 7 oktober is er een herfsttoernooi waarbij u 
zich op kunt geven als koppel. De inschrijflijst hangt 
t.z.t. in de kantine of u kunt zich opgeven bij Fred of 
Nico. De Franse week is afgelopen als u dit leest, een 
verslagje hiervan  (wie wil dit schrijven?) komt in het 
volgende clubblad. Vakanties zijn voor de meesten 
voorbij, dus kan er weer volop gebould worden. 
 
Het bestuur 
 

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:  

zaterdag 20 oktober 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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Eurodaaldertoernooien 
Zondag 29 juli zou er weer een 
eurodaaldertoernooi zijn. Zoals tijdens 
de voorjaarsledenvergadering is 
besloten beginnen we voortaan om 12 
uur i.p.v. kwart over 1. Iedereen weet 
het (iedereen heeft ook een mailtje 
gehad hierover). We waren met 9 
leden, wat inhield dat het geen 
eurodaalder zou worden. Na 1 uur 
kwamen nog 9 leden, die vergeten 
waren dat het een eurodaalder was 
oftewel dat het om 12 uur was. Het 
had dus een goed bezet eurodaalder 
kunnen worden. Het schijnt moeilijk 
te zijn om iets wat je al zo’n 8 jaar 
doet te veranderen. (de aanvangstijd). 
We moeten het de volgende keer dan 
maar weer op de oude tijd houden van kwart over 1 of helemaal geen 
eurodaalder meer.  
 
Ik sta open voor reacties en suggesties. 
 
Elly de Vries                                                (overgenomen uit de Drommedaris blog) 
 
In de kalender staan nog eurodaaldertoernooien gepland voor de zondagen 30 
september, 28 oktober en 25 november.  
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Dagje Vrijthof Maastricht - zaterdag 11 augustus 2012 
Elly en ik zijn zaterdag 11 augustus naar het Vrijthof in Maastricht geweest, want 
Fred en Joop zouden er spelen (en zondag met Carla erbij). 
Na 3½ uur treinen hadden we eerst enorme behoefte aan koffie met uiteraard 
Limburgse vlaai erbij, dus snel een terrasje aan de Maas gepakt.  
Daarna op naar het Vrijthof. 

 

. 
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Daar aangekomen dachten we in Frankrijk te zitten, daar er overwegend Frans 
werd gesproken. Toch op zoek gegaan naar 2 Hollandse jeu de boulers (Fred en 
Joop) en ze gevonden. Ze hadden al 2 wedstrijden gespeeld en zaten te wachten 
tot iedereen klaar was voor de poules-indeling. Dus nog maar een bakkie 
genomen. 
Hoe gaat het jongens? Nou, het niveau ligt wel erg hoog, Maar dat hadden we al 
gezien onderweg naar hun toe. Er wordt op een butje geschoten voor punt, terwijl 
je nog 1½ meter over hebt om te plaatsen. Er werd gespeeld op grind, bovenop de 
bestrating, dus niet op zulke banen als wij bij de club hebben.  
Ook als kijker hebben we genoten en werd het nog een mooie dag met prachtig 
weer. 
We bleven tot 8 uur ’s avonds, want toen waren Fred en Joop klaar met spelen. Zij 
gingen terug naar de camping, en wij moesten nog een stukje verder naar huis.  
Al met al was het een leuke dag om eens mee te maken. 
 
Dirk de Vries 
 
Meer informatie over dit toernooi kan gevonden worden op internet: 
http://www.vrijthoftoernooi.nl.  
 
Programma 2013: In het weekend van 9 t/m 11 augustus zal voor de 28e maal het 
Vrijthoftoernooi georganiseerd worden. VÓÓRINSCHRIJVEN VOOR ALLE 
TOERNOOIEN IS VERPLICHT. DIT KAN UITSLUITEND IN DE MAANDEN MEI t/m JULI 
2013.  

http://www.vrijthoftoernooi.nl/
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Puzzel 
Zoek de 10 verschillen. 
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Toernooiagenda 2012 
 

September 2012 
zaterdag 1-sep-12 Barbecue   Drommedaris   

zondag 2-sep-12 West-Fries Open 3/W(+J) de Drommedaris Dbl 

zondag 2-sep-12 Open Zaanse 3/W(+J) Zaanstad Dbl 

donderdag 6-sep-12 Buiten Cyclus 3/Pr de Bouledozers Dbl 

zondag 9-sep-12 Weerterugtoernooi 3/(W+J) Purmer Boules Dbl 

dinsdag 11-sep-12 Daglichttoernooi 3/Pr Boule Plaisir Dbl 

zaterdag 15-sep-12 Schapendijkjetoernooi 3/W(+J) JBV Entre Nous Dbl 

zondag 16-sep-12 Leeker Open 3/W(+J) de Bouledozers Dbl 

woensdag 19-sep-12 Midweektoernooi Pr Les Mille Iles Dbl 

vrijdag 21-sep-12 Lichtmasttoernooi 3/W(+J) De Stetters Trp 

zaterdag 22-sep-12 Tireerkampioenschap Intern de Drommedaris Ind 

zondag 23-sep-12 Kras Recyclingtoernooi 3/W(+J) Boule Lef Dbl 

zondag 30-sep-12 Eurodaaldertoernooi Intern de Drommedaris Dbl 

zondag 30-sep-12 Spek- en Bonentoern. 3/Pr P.O.N. Dbl 

zondag 7-okt-12 Celeritas Open 3/W(+J) Celeritas Dbl 

 

Oktober 2012 
zondag 7-okt-12 Herfsttoernooi Intern de Drommedaris Dbl 

zondag 7-okt-12 Celeritas Open 3 Celeritas Dbl 

dinsdag 9-okt-12 Hoornse Dinsdag Cycl. Pr De Bouledozers Dbl 

zaterdag 13-okt-12 Herfsttoernooi 3 Purmerboules Dbl 

zondag 14-okt-12 Zwaags Binnen 3 De Bouledozers Dbl 

woensdag 17-okt-12 Midweektoernooi Pr Les Mille Iles Dbl 

zaterdag 20-okt-12 Open Langedijker 3 Les Mille Iles Dbl 

zondag 21-okt-12 Leo vd Bergtoernooi 3 Elza-Boules Dbl 

donderdag 25-okt-12 Wintertoernooi Pr Celeritas Dbl 

vrijdag 26-okt-12 AVC klasse 1  3 afd. 07/LMI Sxt 

vrijdag 26-okt-12 AVC klasse 2 3 afd 07/Purmer Sxt 

zaterdag 27-okt-12 Herfsttoernooi 3 De Stetters Dbl 

zondag 28-okt-12 Eurodaaldertoernooi Intern de Drommedaris Dbl 

zondag 28-okt-12 Najaarstoernooi 3 Ca Roule Dbl 
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Leeker Open voor doubletten – zondag 16 sept. 2012 
Ingezonden mededeling 
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Open West-Frieskampioenschap 2012 geannuleerd 
Het Open West-Frieskampioenschap 2012 zou plaatsvinden op 
zondag 2 september. Vier dagen voor het kampioenschap waren 
er echter nog maar 9 teams aangemeld. Er is daarom besloten 
dat dit toernooi geen doorgang zal vinden. Inmiddels zijn alle 
betrokkenen op de hoogte gesteld. Nu is er op zondag 2 
september het normale zondagsprogramma.  
 
 
 
 
 

Tireerkampioenschap 2012 – zaterdag 22 sept. 2012 
Het tireerkampioenschap zal dit jaar op één dag 
gespeeld worden en wel op zaterdag 22 
september a.s. Aanvang 10:30 uur. Aanmelden op 
de lijst in de kantine of bij Nico Bakker.  
 
 
 
 
 
Herfsttoernooi 2012 – zondag 7 oktober 2012 

Ook dit jaar is er een herfsttoernooi bij de 
Drommedaris. Dit toernooi zal 
plaatsvinden op zondag 7 oktober 2012. 
Aanvang: 13.15 uur. Het is een intern 
toernooi en wordt gespeeld met 
doubletten. Aanmelden op de lijst in de 
kantine of bij Fred Stuijts of Nico Bakker.  
 
 
 
 
 

 
Toernooikalender 2012-2013 
Begin juli is de toernooikalender 2012-2013 door afdeling 07 van de NJBB 
vastgesteld. De toernooien van de Drommedaris staan hier ook in. 
Noteert u alvast: 
 
Krentenmiktoernooi 2013   maandag 20 mei 2013 
 
Open West-Frieskampioenschap 2013 zondag 8 september 2013 
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Competities vanuit de afdeling seizoen 2012-2013 
De toernooikalender voor 2012-2013 is bekend en daarmee ook de data voor de 
diverse competities binnen de afdeling 07 van de NJBB. 
 
Afdelingsverenigingscompetitie (AVC) 2012-2013 
Speeldata: (steeds op vrijdag):  26 oktober 

2 november 
23 november 
30 november 
14 december 
11 januari 2013 

 
Wintercompetitie (WC) 2012-2013 
Speeldata: (steeds op zondag) poule A en B  poule C, D, E, F, G en H 
     11 november  18 november 
     2 december  9 december 
     13 januari 2013 20 januari 2013 
Reserve dag: alle poules: 10 februari 2013 
 
 
Afdelingscompetitie AC 2013: 
Speeldata (steeds op zondag) Alle klassen 
     14 maart 2013 
     28 april 2013 
     12 mei 2013 
Reserve dag: alle klassen: 26 mei 2013 
 
Voor speelplaatsen kunt u de website van afdeling 07 raadplegen (www.njbb07.nl) 
 
 

 
Oproep:  
 
Voor de Afdelingsverenigingscompetitie 
en de Wintercompetitie worden nog 
deelnemers gezocht! 
 
Wilt u aan een van deze competities (of 
beide) meedoen, dan vraagt de 
wedstrijdcommissie u zich bij hen te 
melden!  
 

Als u wel interesse hebt, maar eerst meer informatie wilt, dan kunt u 
ook bij de wedstrijdcommissie terecht! 

  

http://www.njbb07.nl/
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Woordenboek (deel 1) 
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 eerste deel van een lijst met 
veel gebruikte Franse termen. 

Avoir  l’avantage  
  (de voordeelsituatie hebben) Hierbij heeft u meer boules dan uw tegenstander,  
  of bij een gelijk aantal heeft u een punt op het terrein liggen. 
Bâtard  
  Een punt dat niet goed maar ook niet slecht is. De tegenstander aarzelt of hij zal  
  schieten of niet.  
Biberon  
  Hierbij liggen boule en but tegen elkaar aan.  
Bien joué;  
  Mooie bal, goed gespeeld. Vooral veel zeggen in Frankrijk.  
Bouchon  
  Andere naam voor but.  
Boule  
  (bal, bol, kogel) De metalen bal waarmee petanque wordt gespeeld.  
Boule de fort  
  Een variant van jeu de boules uit het Maine-Loiregebied.  
Boules collées  
  (kleefballen) Boules die helemaal tegen elkaar liggen.  
Boules glissés  
  (gladde boules) Boules die geen groeven hebben.  
Boules quadrillées  
  (ruwe boules) Boules met veel groeven.  
Bouliste  
  Een jeu de bouler.  
Boulodrome  
  Jeu de boules-speelterrein.  
Boulomane  
  Een jeu de boules-liefhebber. 
 
Wordt vervolgd! 
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Verjaardagen in september en oktober 2012 
 
7 september Cees Bimmerman 
13 september Nico Bakker 
22 september Mark van der Veekens 
24 september Elly de Vries 
1 oktober Annie Koster 
9 oktober Marco Stuyts 
11 oktober Joop Doornaar 
15 oktober Lies Lantinga 
23 oktober Peter Oosenbrug 
28 oktober Vera Koopman 

 
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 geopereerd aan zijn neus. Een onschuldig lijkend dingetje aan de 
binnenkant bleek huidkanker te zijn! Een vervelende kwestie die nog wat 
nabehandeling nodig heeft. 
 
Carla Stuijts is tijdens het uitlaten van de hondjes gevallen en heeft haar knie 
bezeerd. Dat was blijkbaar nog niet genoeg, want even later verstuikt ze haar 
enkel! 
 
We wensen beiden beterschap en hopen dat ze snel zijn hersteld! 
 
Iemand vergeten? Meld het even aan de redactie! 
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‘Il a fait Fanny’ 

 
Iedereen die in Frankrijk de petanque-ballen wat serieuzer ter hand neemt, en 
misschien zelfs aan een of meer concoursen meedoet, zal vroeg of laat 
geconfronteerd worden met een situatie waarbij de Fransen op zijn minst breed 
glimlachend reageren. Hilariteit alom! Iemand verliest met 0-13. De meeste 
voldoening proeft men wanneer dit het geval is bij een geoefende en in hoog 
aanzien staande speler. 'll a fait Fanny' wordt er geroepen. In volslagen onschuld 
vraag je voorzichtig af, wat deze uitdrukking dan wel inhoudt. Alle pretoogjes om 
je heen verraden dat de voorzichtigheid waarmee je de vraag stelt volkomen op 
z'n plaats is en je Fransen weer eens de mogelijkheid geeft een smeuïg verhaal ter 
sprake te brengen. Waarmee het spel gespeeld wordt bij een plaatselijk café of 
een al wat oudere jeu de boulesclub, zal ergens een bel klinken. In eerste instantie 
denk je dan dat de verliezer een rondje zal moeten geven. Maar wie schetst je 
verbazing wanneer een van de spelers naar een schilderij op plaquette loopt 
waarop een wulpse dame is afgebeeld die twee gave bolle billen toont. De 
plaquette wordt de verliezer voorgehouden en deze zal zich dan verplicht zien, 
omringd door de winnaars, een kus te geven op beide fraaie rondingen. Meestal 
wordt daarna inderdaad wel een glaasje gedronken, omdat de gehele ambiance 
daar nu eenmaal om vraagt en wordt er flink wat gelachen. Wanneer het een 
goede speler betreft die het ongeluk heeft Fanny tegen te komen, dan halen de 
wat mindere spelers weer eens opgelucht adem. Hun zelfvertrouwen is weer wat 
opgekrikt. Al ben je nog zo goed, de bal is rond. Een prachtige psychologische 
oplossing om het spel voor iedereen aangenaam te houden. Een schitterende 
folkloristische traditie.  
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