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BESTUUR 
 
Voorzitter:  Nico Bakker     0228 - 596969 

    Murillolaan 16  @ ne.bakker@quicknet.nl  
   1619 VB Andijk 
                
Secretaris:  Vacature 
 
Penningmeester: Vacature 
  

Alg./Wedstrijdzaken: Piet Bergen     06 - 40703051 

    Gemaal 118  e: cavalier@quicknet.nl 
   1613 AR Grootebroek 
 

Alg. Bestuurslid Leendert de Jong   06 - 44223999 

    Melkweg 5   e: leendertdejong1957@gmail.com 
   1622 BA Hoorn 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantine en banen:  Nassaupark, Bovenkarspel   Redactie Boule-praat: 

 06 - 40703051 (Piet Bergen)    Jan Koekkoek 

Rekeningnummer Rabobank:  NL47 RABO 0317 3507 14        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 

e:  dedrommedaris1998@gmail.com    e: jan.koekkoek@gmail.com  
Website:  jbc-de-drommedaris.nl            jkoekkoek 
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Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:   

zaterdag  22 oktober 2016 
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een 
andere manier mag natuurlijk ook! 

Van het bestuur 

 

Beste Drommeboulers 
  
De R is weer in de maand, dus zorg je dat je een 
extra truitje meeneemt naar de boule-baan? 
Als we daar staan te snotteren van de kou is de lol 
er gauw af toch? 
Ondertussen ziet het bestuur steeds meer bekende 
gezichten voorzichtig een teentje in het water 
houden. Jongens… die ijsbaan dat wordt niets! 
De warmte van al die Drommeboulers zo pal 
ernaast… 
Kom je gauw weer op de club? 
 
Groetjes, 
 
Namens het bestuur 
Leendert de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:jan.koekkoek@gmail.com


 

4 

Toernooien en kampioenschappen van de Drommedaris 
Op de kalender staan  in de maanden september en oktober maar liefst vijf 
toernooien en kampioenschappen gepland: 

Zondag 4 september  Clubkampioenschap 

Zondag 18 september Tireerkampioenschap 

Zondag 25 september Eurodaaldertoernooi 

Zondag 9 oktober  Herfsttoernooi 

Zondag 30 oktober  Eurodaaldertoernooi 

Aanmelden kan op de gebruikelijke wijze! 
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Puzzel 
Zoek de 10 verschillen.  
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Toernooiagenda 2016 
 

September 2016 
zondag 4-9-2016 Clubkampioenschap Intern De Drommedaris   

zondag 4-9-2016 Open Zaanse W PCDP Zaanstad Dbl 

donderdag 8-9-2016 Zomertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zaterdag 10-9-2016 Schapendijkje toernooi W Entre Nous Dbl 

dinsdag 13-9-2016 Daglichttoernooi Pr Boule Plaisir Dbl 

zaterdag 17-9-2016 Najaarstoernooi W JBV Magnus Dbl 

zondag 18-9-2016 Tireerkampioenschap Intern De Drommedaris   

zondag 18-9-2016 Herfsttoernooi W Boule Plaisir Dbl 

woensdag 21-9-2016 Midweektoernooi Pr Les Mille Iles Dbl 

donderdag 22-9-2016 Zomertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zondag 25-9-2016 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 25-9-2016 Spek en Bonentoernooi Pr P.O.N. Dbl 

zondag 25-9-2016 Leo vd Bergtoernooi W Elza Boules Dbl 

vrijdag 30-9-2016 Lichtmasttoernooi W De Stetters Trp 

zondag 9-10-2016 Celeritas Open W ASV Celeritas Dbl 

zaterdag 15-10-2016 Bakkerij de Wijn toernooi Pr Atlantic Boules Dbl 

zondag 23-10-2016 Najaarstoernooi W ça Roule Dbl 

zaterdag 29-10-2016 Herfsttoernooi W De Stetters Dbl 

 

Oktober 2016 
zaterdag 1-10-2016 NPC   NJBB   

zondag 2-10-2016 WC poule A+B   Afd 07   

vrijdag 7-10-2016 ZCTC finale   Afd.07   

zondag 9-10-2016 Herfsttoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 9-10-2016 Herfsttoernooi W Purmer Boules Dbl 

zondag 9-10-2016 Celeritas Open W ASV Celeritas Dbl 

donderdag 13-10-2016 Wintertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zaterdag 15-10-2016 Bakkerij de Wijn toernooi Pr Atlantic Boules Dbl 

zaterdag 15-10-2016 NPC   NJBB   

zondag 16-10-2016 WC poule C t/m G   Afd.07   

woensdag 19-10-2016 Midweektoernooi Pr Les Mille Iles Dbl 

zaterdag 22-10-2016 Open Langedijker 2016 W Les Mille Iles Dbl 

zondag 23-10-2016 Najaarstoernooi W Ça Roule Dbl 

zondag 23-10-2016 Wijntoernooi W Purmer Boules Dbl 

donderdag 27-10-2016 Wintertoernooi Pr Celeritas Dbl 

zaterdag 29-10-2016 Herfsttoernooi W De Stetters Dbl 

zaterdag 29-10-2016 NPC   NJBB   

zondag 30-10-2016 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 30-10-2016 WinterCompetitieRecreanten   Afd 07   
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IJshoorntjestoernooi – zondag 11 juli 2016 
Op zondag 11 juli stond het IJshoorntjestoernooi op de kalender. Het toernooi was 
niet volledig bezet, maar met een aanmelding van 20 teams mogen we niet 
mopperen! Het weer was uitstekend voor een jeu de boules toernooi, droog en 
niet te warm. Al met al werd het een bijzonder goed toernooi waar sportief is 
gestreden in een goede sfeer! Hieronder een overzicht van alle behaalde 
resultaten. Een aantal foto’s geeft de sfeer aan en tot slot is er een overzicht van de 
eindstand en foto’s van de teams die geëindigd zijn op de eerste drie plaatsen. 
 
Totaaloverzicht (inzoomen om beter te lezen): 
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De eindstand na 5 partijen; 

Plaats Teamnr Teamleden Gewonnen Punten 

1 19 Teun van Oyen & Herman Soppe 5 47 

2 8 Ludwig Tophoven & Riet van Velden 5 41 

3 3 Max & Tiny Tophoven 4 27 

4 12 Sjaak Ooyevaar & Peter Bot 4 19 

5 1 Iwan Gard & Vincent  Exalto 4 17 

6 18 Ruud van der Ploeg & Alie Huizinga 3 14 

7 15 Laurent & Jordan Niechcial 3 12 

8 14 Eric van der Sluys & Piet Bergen 3 3 

9 9 Kees Hagenaars & Lia Hagenaars 3 1 

10 6 Piet & Ulie Idzenga 2 2 

11 4 
Jan van Driel & Annemarie van der 

Heijden 
2 -2 

  16 Trudy & Dirk Schekkerman 2 -2 

13 13 Gerard de Waal & Martin Koedijk 2 -7 

14 5 Ad & Joke Vleesenbeek 2 -23 

15 10 Nel de Waal & Dineke Koedijk 2 -24 

16 20 Ron Bakker & Tinie Bergen 1 -12 

17 7 Sandra de Waal & Peter Kool 1 -16 

18 2 Eric Wesselink & Ernst van Zeggeren 1 -19 

19 17 Leo & Marijke Limburg 1 -29 

20 11 Dolly van 't Hoff & Joke de Mooy 0 -49 

 



 

11 

De winnaars: 

Herman 
Soppe en 
Teun van 
Oyen 

 

 

 

 

 

 

De tweede 
plaats was 
voor 
Ludwig 
Tophoven 
en Riet van 
Velden. 

 

 

 

 

En op de 
derde plaats 
kwamen 
Tiny en Max 
Tophoven.  
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De Professor 
Als de dingen in je leven je even allemaal te veel worden, als 24 uur in een dag niet 
meer genoeg is, denk dan aan de mayonaisepot en de twee koppen koffie uit het 
onderstaande verhaal. 
 
Een professor stond voor de klas om een les filosofie te geven. Hij had een aantal 
voorwerpen voor zich liggen. Toen de les begon, nam hij zonder iets te zeggen een 
hele grote, lege mayonaisepot en vulde deze met golfballen. De professor vroeg 
vervolgens aan zijn studenten of de pot nu helemaal vol was. Zij antwoordden van 
wel. Toen nam de professor een doos met kiezelsteentjes en kiepte deze in de pot. 
Hij schudde lichtjes met de pot en de kiezelsteentjes rolden in de open ruimtes 
tussen de golfballen. Weer vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu vol 
was. Ze antwoordden van wel. De professor nam nu een doos met zand en goot 
deze leeg in de pot. Natuurlijk vulde het zand alle ruimte op tussen de golfballen en 
de kiezelsteentjes. Opnieuw vroeg hij of de pot nu vol was. De studenten 
antwoorden met een unaniem “ja”. 
 
Van onder het bureau nam de professor nu twee koppen koffie en goot ze leeg in 
de pot. De hele inhoud verdween in de pot en de koffie vulde de lege ruimte tussen 
het zand. De studenten begonnen te lachen. “Nu”, zei de professor, “ik wil dat jullie 
deze pot zien als jullie eigen leven. De golfballen zijn de belangrijke dingen in het 
leven: je familie, je kinderen, je geloof, je gezondheid en je passies. Dingen die 
ervoor zorgen dat als er niets meer op de wereld was dan deze dingen, je leven 
toch gevuld zou zijn. De kiezelstenen zijn de andere dingen die ertoe doen: je werk, 
je huis, je auto e.d. Het zand is al het andere, de kleine dingen.” 
 
“Als je het zand als eerste in de pot doet, is er geen plek meer voor de 
kiezelsteentjes of voor de golfballen. Datzelfde geldt ook voor je eigen leven. Als je 
al je tijd en energie aan de kleine dingen besteedt, dan heb je geen ruimte meer 
voor de dingen die belangrijk voor je zijn. Besteed aandacht aan de dingen die 
essentieel zijn voor je geluk. Speel bijvoorbeeld met je kinderen. Bouw een relatie 
op met andere mensen. Neem tijd voor een onderzoek voor je gezondheid. Neem 
je partner mee uit eten. Lees. Er is altijd nog wel tijd om het huis te poetsen of de 
prullenbak te legen. Zorg eerst voor de golfballen, de dingen die echt het 
allerbelangrijkste voor je zijn. Stel je prioriteiten. De rest is maar zand.” 
 
Eén van de studenten stak een vinger op en vroeg waar de twee koppen koffie voor 
stonden. De professor lachte: “Ik ben blij dat je het vraagt. Ik wil daarmee alleen 
maar weer eens aangeven dat, hoe vol je leven ook mag zijn, er altijd wel een 
plekje is om samen met een vriend een kop koffie te drinken.” 
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Volle zon over het petanque  - Otello 
Hierbij een zevende aflevering uit dit 
interessant boek over petanque. We pakken 
de draad op waar we de vorige keer zijn 
geëindigd. Hoofdstuk getiteld ‘6. Adviezen 
aan de tireur’ is af en we starten met ‘7. 
Adviezen aan de pointeur’.  
 
In dit hoofdstuk keren we terug naar de 
infanteriesoldaat van het petanque: de 
pointeur. We hebben geprobeerd zijn taak 
opnieuw te waarderen, maar we hebben 
moeten vaststellen dat de pointeur 
voorlopig nog in de schaduw speelt en geen 
lauweren zal oogsten. Bovendien staat hij 
voortdurend bloot aan een spervuur van 
verwijten van de heren tireurs, die op die 
manier hun nervositeit kwijt kunnen. 
Desondanks is het werk van de pointeur 
veel bedachtzamer en meer overwogen dan 
dat van de tireur. Daarom is ook het 
mogelijk uitgebreide adviezen te geven, 
vooral op technisch gebied. 
Een tireur heeft een aangeboren 
vaardigheid in zijn arm. Een pointeur kan 
zich daarentegen steeds verbeteren door 
zich op zijn spel toe te leggen en vaak te 
trainen. Goed schieten wordt je aangeboren, goed plaatsen valt te leren. 
  
Eerste advies 
De meest zekere methode om een groot aantal goede punten te maken is door 
recht naar het but te spelen en je boules te laten rollen. Kies de donnee (de plek 
waar de boule op de grond moet neerkomen) zo dicht mogelijk bij de werpcirkel en 
laat de boule laag en zonder effect in een rechte lijn naar het but lopen. Een manier 
van spelen die kan worden afgeleid uit de natuurlijke loop van een boule over het 
terrein: rechtuit. Het lijkt zo simpel, maar het is lang niet eenvoudig om een boule 
een kaarsrechte baan te laten beschrijven. Sommige spelers staan vaak verbaasd te 
kijken dat hun boules regelmatig naar links of naar rechts afwijken. Daarvoor is 
maar één enkele verklaring te geven: géén van hun boules is op een gewone, 
natuurlijke wijze – dat wil zeggen zonder effect – gespeeld. De oorzaak is te vinden 
in de anatomisch ‘natuurlijke’ stand van de onderarm, namelijk met de handpalm 
iets naar binnen gedraaid. Om die reden is het nodig om je enigszins te forceren 
om je hand goed vlak te houden. 
Oefen steeds de gewone manier van plaatsen, het is verreweg de beste en meest 
zekere manier van spelen. Je moet in staat zijn een boule op een volkomen vlak 
terrein, dat vrij is van obstakels, kaarsrecht naar het but te laten lopen. Pas als je 
deze meest natuurlijke – en bovendien meest toegepaste – wijze van spelen tot in 
de perfectie beheerst, ga dan over op het oefenen van het spelen met effect. 
Zoniet, dan zal het bijzonder moeilijk worden eenmaal fout aangeleerde 
gewoonten weer af te leren. 
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 Tweede advies 
De wijze van spelen wordt altijd bepaald door de gesteldheid van het terrein. Zoek 
daarom steeds naar een donnee – kort of dichtbij al naar gelang de aard van het 
terrein – die vlak en vrij van ongerechtigheden is, des te groter is de kans dat de 
boule zijn weg op de juiste manier zal vervolgen. Als het terrein dat vereist, zal je 
een demi-portee moeten spelen of soms zelfs een volledige portee. In het geval 
van een demi-portee of halve portee bevindt de donnee zich ongeveer halverwege 
de cirkel en het but en speel je de boule wat hoger – zo’n één à twee meter de 
lucht in dan wanneer je rollend zou spelen. Bij een volledige portee gaat de boule 
zeer hoog de lucht in, zo’n vijf à tien meter – en treft hij de grond vlak voor het but. 
Onthoud daarbij de volgende vuistregels die alles met principes van mechanica te 
maken hebben: 
 hoe dichter de donnee zich bij de cirkel bevindt, des te lager moet je spelen (de 

boule scheert als het ware over de grond) teneinde de boule verder te laten 
doorrollen; 

 hoe verder weg de donnee is, des te hoger moet je spelen teneinde de boule 
minder ver te laten doorrollen. 

  
Grofweg gesproken zijn er dus drie 
verschillende manieren van plaatsen (zie 
figuur 4):  
 rollend; 
 de halve portee of demi-portee; 
 de volledige portee (bij gebrek aan beter 

zullen we ons moeten behelpen met deze 
uit het Franse afgeleide termen). 
 

(wordt vervolgd) 
 

Verjaardagen in september en oktober 2016  

Elly de Vries 24 september 
 

Weinig jarigen in deze maanden! En nu maar hopen dat we 
niemand vergeten zijn… 
 

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

Lief en Leed  
 

De redactie heeft geen nieuws voor deze rubriek ontvangen!  
 
Iemand vergeten? Meld het even aan de redactie! 
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Rapid Boule 
Rapid Boule is maar een klein beetje anders dan normaal pétanque. Meer snelheid, 
gemakkelijk en leuk! Op 10 maart van dit jaar is Rapid Boule vanuit Frankrijk 
gepubliceerd in een filmpje op YouTube. 
Rapid Boule is een fascinerend pétanque spel, eenvoudig en leuk. 
De (bij aanvang gemarkeerde) but kan bewegen en wordt na elke mène in het 
midden neergelegd. Het wordt op bijna dezelfde manier gespeeld als ‘normaal’ 
pétanque, alleen nu spelen de teams van tegenovergestelde richting, op een 
afstand van maximaal 10 meter van de but. Elke speler heeft zijn eigen cirkel van 
waaruit hij gooit en blijft in de cirkel gedurende een mène. Na elke mène wisselen 
de teams van plaats. Het is leuk om naar te kijken. Een team kan bestaan uit 1, 2 of 
3 spelers. Een speler moet stil staan in zijn cirkel zodat hij de speler die gooit niet 
stoort. In een tweetal filmpjes op YouTube wordt het verder uitgelegd. 
 
Link naar de filmpjes op YouTube:  
https://youtu.be/a5VuiCFQjao  en 
https://youtu.be/NAWwE4OehlI 
 
(als je niet de link wilt overtypen kan je ook zoeken op YouTube naar Rapid Boule) 
 

https://youtu.be/a5VuiCFQjao
https://youtu.be/NAWwE4OehlI
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Verzinnen 
 
Ik heb in de zomer bomen verzonnen 
van goud met zilveren belletjes 
en kronen op hun kruin met diamanten 
die schitterden in de zon. 
 
In de winter heb ik prachtige paarden gemaakt 
van vers gevallen sneeuw 
en zij draafden over de bergtoppen 
en dansten in het dal met wapperende sneeuwmanen 
en zwierige staartguirlandes. 
 
Ik heb in de herfst vuur aangestoken 
in vlammend vermiljoen blad – 
en zilveren regens joeg ik over het platteland – 
en de zotte pijpenstelen 
braken in goddelijke gruzelementen 
en rolden door polders en winkelstraten 
 
en in de lente heb ik licht opgericht 
van het lichtblauw van kinderogen – 
zó helder… zó nieuw – 
dat iets zo nieuw kon zijn 
heb ik nooit geweten 
en tòch bleef de leegte… 
omdat ik haar niet verzinnen kon. 
 
Toon Hermans 

 


