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Van het bestuur 
 

De winter zit er weer bijna op, dus we gaan het mooie 
weer tegemoet. Ik moet zeggen dat ik diepe bewondering 
heb voor alle boulers die in de winter in kou, wind en 
nattigheid op de baan aanwezig zijn. Of het nou is om 
hun spel op peil te houden of voor de gezelligheid, ik neem 
toch mijn petje voor hen af! 
  
Er komen weer wat leuke activiteiten aan zoals op 13 
maart het Triplettentoernooi,  op 10 april het Pointeer 
Kampioenschap en uiteraard de Eurodaaldertoernooien.  
Toch wel prettiger om dit in een mooi zonnetje te spelen.   
 
We verwachten iedereen ook op 22 april op de Voorjaars 
Ledenvergadering. Er is wel eens door enkele leden en ex-
leden geklaagd, dat bij speldagen door de loting de 
recreanten vaak tegenover de competitiespelers moeten 
spelen en dan flink worden ingemaakt. Misschien is het 
een idee om in de loting eerst de competitiespelers te loten 
en dan bij elke competitiespeler een recreant bijloten. Bij 
een Eurodaaldertoernooi zal dat wat moeilijker gaan, dus 
daar blijft de loting de geluksfactor. Misschien een item 
voor de voorjaarsvergadering om het spelen voor de 
recreanten ook aantrekkelijk te houden.  
 
Wij hopen op een mooi speelseizoen en meer leden.  
 
Tot ziens! 
 
John Laan (penningmeester)  
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Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:   

zaterdag  23 april 2016 
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een 
andere manier mag natuurlijk ook! 

In herinnering: Kees Jongeling 
Zoals elders in het clubblad is te lezen is Kees op 14 januari jl. geheel onverwacht 
overleden. Hij is jarenlang trouw lid van onze club geweest en we zullen hem 
herinneren als iemand waar je goed mee of tegen kon spelen!  
Onderstaand versje is door Ank, zijn partner, gemaakt en rondgestuurd.  
 
Het is stil in de wijk 
Hij loopt er niet meer 
De man met zijn muts op en zijn hondje 
 
Het is stil in de wijk 
Hij loopt er niet meer 
De man die voor iedereen een glimlach had 
 
Hij is er niet meer 
Wij zullen hem missen 
Die man met zijn muts en zijn hondje 

 
 
 

mailto:jan.koekkoek@gmail.com
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Puzzel 
Zoek de 10 verschillen.   
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Toernooiagenda 2016 
 

Maart 2016 
zaterdag 5-3-2016 Stoere Mannentoernooi W De Stetters Dbl 

zondag 6-3-2016 Manegetoernooi Pr Onderhands Dbl 

donderdag 10-3-2016 Wintertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zaterdag 12-3-2016 NCPp07   Afd.07   

zondag 13-3-2016 Triplettentoernooi Intern De Drommedaris Trp 

zondag 13-3-2016 Lentetoernooi W Ca Roule Dbl 

zaterdag 19-3-2016 Gezellige Meidentoernooi W De Stetters Dbl 

zondag 20-3-2016 Paastoernooi Pr Atlantic Boules Dbl 

donderdag 24-3-2016 Wintertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zondag 27-3-2016 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 27-3-2016 Lammetjestoernooi W Purmer Boules Dbl 

woensdag 30-3-2016 Midweektoernooi Pr Les Mille Iles Dbl 

 
April 2016 
zondag 3-4-2016 AfdelingsCompetitie   Afd.07   

zaterdag 9-4-2016 Vuurtorentoernooi W JbV Entre Nous Dbl 

zondag 10-4-2016 Tireerkampioenschap Intern De Drommedaris Ind 

dinsdag 12-4-2016 Daglichttoernooi Pr Boule Plaisir Dbl 

donderdag 14-4-2016 Zomertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zaterdag 16-4-2016 Lentetoernooi W P.O.N. Dbl 

zondag 17-4-2016 AfdelingsCompetitie   Afd.07   

vrijdag 22-4-2016 Voorjaarsledenvergadering   De Drommedaris   

zondag 24-4-2016 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 24-4-2016 AfdelingsCompetitie   Afd.07   

woensdag 27-4-2016 Koningsdag Pr Les Mille Iles Dbl 

donderdag 28-4-2016 Zomertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zaterdag 30-4-2016 Floris toernooi Pr Nova Boules Dbl 

  
 
NCPp07 – Nationale Clubteamcompetitie Pilot Afdeling 07 
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Wintercompetitie Afdeling 07 
In het vorige clubblad stond een verslag van de eerste twee speeldagen van ons 
team Drommedaris 1. Toen hebt u kunnen lezen dat het team na de eerste 
speeldag eindigde op een 6

e
 plaats. Na de tweede speeldag was zelfs een 4

e
 plaats 

behaald. Alles wees in de richting van een hoge eindnotering na de derde en laatste 
dag. De verwachtingen waren hoog gespannen. 
Het liep echter anders af…. Van de 5 wedstrijden op de laatste wedstrijddag werd 
er slechts één gewonnen. Daarom moest het team uiteindelijk met een 9

e
 plaats 

genoegen nemen. Bij de volgende editie start het team van de Drommedaris dus 
wederom in poule C. 
 
De uitslag van de eerste speeldag: 
Plts Tm Vereniging Captain Speler 2 Speler 3 Ptn Sld OR/OS 

1 5 Atlantic Boules 6 Clay Schaar R. Smis P. Breevaart 13 50   

2 11 
Petanque Club Ca 

Roule 3 

Trudy 

Schekkerman 

Lia 

Hagenaars 
Riet Fenne 10 37 OR 

3 8 ASV Celeritas 3 H. van der Drift D. Denayer 
Nico 

Veldman 
10 39 OR 

4 14 Les Mille Iles 6 
Cathy Thielsch-

Hoogland 
Fred Dijkstra 

Stoffer 

Korringa 
9 21   

5 1 De Bouledozers 4 Marco Stuyts Dirk Brander John Hanff 8 41 OR 

6 16 PCP "Zaanstad" 2 
Gerard de 
Bruyn 

Babs van 
Deutekom 

Wies van 
Aarst 

8 -18 OR 

7 13 
L'Autre Chemin-

Alkmaar 1 

Anja Dussel-

Heijnis 
Henk Dussel 

Gerrit 

Gerritsen 
8 -1 OR 

8 7 
Petanque Club Ca 

Roule 2 
Kees Zander 

Kees 

Hagenaars 
Rob Staa 8 1 OR 

9 9 De Drommedaris 1 Piet Bergen 
Dick 

Schekkerman 

Tinie Bergen 

- van Dijk 
7 -25 OR OR 

10 2 De Bouledozers 5 
Rinus van 

Leeuwen 
Arie Zee 

Coby Okx-

Ras 
7 -5 OR OR 

11 10 JdB De Stetters 2 Jan Wester 
Douwe 

Boersma 
Jaap Stengs 7 -32 OR OR 

12 6 Boel Skik 92 1 Chris Lont Mia Scholten 
Jamp 
Komduur 

7 18 OR OR 

13 3 De Bouledozers 6 Gerry Emons 
Frans van 

Gool 
Bert Landré 6 -14   

14 4 Les Mille Iles 5 Hans Jonker 
Jan van 

Kimmenaede 

Martien 

Jonker 
5 -3 OR 

15 15 ODIZ Frogs 2 J. Slot 
M.H. 

Stoekenbroek 
S. Lindeman 5 -34 OR 

16 12 
Petanque Club Ca 

Roule 4 
Nel de Waal 

Gerard de 

Waal 

Marijke 
Limburg-

Spijker 

2 -75 
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Volle zon over het petanque  - Otello 
Hierbij een zesde aflevering uit dit 
interessant boek over petanque. We pakken 
de draad op waar we de vorige keer zijn 
geëindigd: we beginnen met het hoofdstuk 
getiteld ‘Eerherstel van de pointeur’. (in 
november/december 2015 was de vorige 
aflevering). 
 
5. Eerherstel van de pointeur 
In dit hoofdstuk zal een poging worden 
gedaan een onrechtvaardigheid uit de 
wereld te helpen. Of althans wat daar vaak 
voor door gaat: het geringe belang dat 
doorgaans wordt toegekend aan de taak 
van de pointeur. Door alle tijden heen is het 
steeds de tireur geweest die de meeste 
aandacht en belangstelling heeft gekregen. 
Toeschouwers en spelers hebben slechts 
oog voor hem: hij is de koning, de kapitein 
die zijn troepen naar de overwinning leidt. 
De pointeur heeft slechts een bijrol met een 
vage en onduidelijke taak. Hij mag alleen 
maar luister bijzetten aan de rol van de 
tireur die uiteindelijk met de eer gaat 
strijken. 
De bittere consequentie van deze realiteit: 
alleen als tireur zal je naam maken in de wereld van het petanque. De beroemde 
spelers uit het verleden waren bijna allemaal zonder uitzondering schutters. 
Vanwaar toch die onderwaardering, die onverschilligheid, ja minachting zelfs, ten 
aanzien van die arme pointeur? 
Waarschijnlijk is het te wijten aan het feit dat men van een tireur veel eerder zal 
zeggen dat hij goed gespeeld heeft. Hij zal veel gemakkelijker faam veroveren en 
die niet zo gauw weer kwijtraken. En inderdaad, een tireur in topvorm haalt de 
meeste open doekjes bij het publiek. Niets weerhoudt hem van een schitterend 
festival van treffers. Zijn boule komt door de lucht op weg naar zijn doelwit immers 
geen enkel obstakel tegen. 
Niets van dit alles ten aanzien van de pointeur. Zelfs wanneer hij in glanzende vorm 
verkeert, heeft hij van alles te verduren. Hij is voortdurend de gebeten hond: zijn 
boules kunnen verkeerd op de grond neerkomen of per ongeluk een in de grond 
verborgen steen raken. Door botte pech kan een onberispelijk gespeelde boule 
toch een slecht punt opleveren. Hoe onrechtvaardig ook, het publiek en de spelers 
houden slechts rekening met het resultaat en zullen je daar ook op beoordelen. 
Wist je dat het mogelijk is dat drie perfect en op exact dezelfde wijze gespeelde 
boules, met precies dezelfde kracht gegooid, toch meters ver van elkaar tot 
stilstand kunnen komen? De eerste kan op de donnee worden gesmoord en meters 
te kort blijven, de tweede komt normaal neer en ligt tegen het but aan, terwijl de 
derde boule twee meter voorbij het but vliegt omdat hij op een steen ketste. En 
toch heeft de pointeur in alle drie gevallen foutloos gespeeld! 
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Een goede pointeur moet niet alleen goed spelen, hij mag daarnaast ook geen pech 
hebben. De eerste voorwaarde heeft hij in de hand, de tweede absoluut niet. 
Naast een minderwaardigheidsgevoel, waarmee het merendeel van de pointeurs 
belast is, voelen zij zich ook nog eens gekleineerd vanwege het feit dat zij hun rol 
toebedeeld hebben gekregen omdat ze niet kunnen schieten. 
De brille, de manhaftigheid, de glans en de populariteit van de schutter zetten de 
pointeur als een stiefkind op het tweede plan. De pointeur gaat vaak door voor een 
bloedeloze en krachteloze zwakkeling. Je hoort nogal eens zeggen: 
- Moet Jan plaatsen? Maar waarom? Mag hij dan niet meer schieten? 
- Jawel, maar hij is teruggezet. Hij miste alles. 
Ziezo, daar zijn we dan. Het feit dat je niet mag schieten, wordt als een degradatie 
gezien, als een stap terug. In vergelijking met schieten wordt plaatsen als iets 
minderwaardigs beschouwd. 
Maar toch is het plaatsen, al is het lang zo spectaculair niet, net zo belangrijk als 
het schieten. Het plaatsen zou je in het petanque kunnen vergelijken met het 
fundament van een gebouw, alles staat of valt er mee. 
Aangezien een pointeur altijd als eerste moet spelen, hangt het van hem af hoe het 
spel zich zal ontwikkelen. Zodra hij heeft gespeeld, begint zich op dat moment 
reeds de voordeelsituatie af te tekenen. En de voordeelsituatie bepaalt voor een 
groot deel het klimaat van de partij en is een enorme troef die zijn weerslag heeft 
op het rendement van alle spelers. Tot aan het einde van de werpronde en zelfs tot 
ver daarna… 
Met ‘in het voordeel zijn’ (in het Frans I’avantage, zie ook wat daarover in 
hoofdstuk 2 is gezegd) wordt bedoeld dat je er gunstiger voor staat, dat je meer 
boules in de hand hebt dan je tegenstanders of dat de positie van je boules op het 
terrein beter is. Alle spelers komen tot betere prestaties wanneer zij boulevoordeel 
hebben. Dat wil zeggen, meer boules in de hand hebben dan hun tegenstanders en 
daardoor extra punten kunnen maken. Je moet dus altijd proberen in het voordeel 
te komen. 
In negen van de tien keer is dat voordeel echter te danken, of wordt het in stand 
gehouden, doordat er beter geplaatst wordt. Als een tireur op zo’n moment in actie 
moet komen, doet hij dat onder de meest gunstige omstandigheden. Goede 
pointeurs scheppen goede tireurs, of, op zijn minst, helpen zij hen een handje. Het 
schieten wordt immers gemakkelijker gemaakt doordat de eigen omringende 
boules als het ware extra richtpunten vormen. Goed 
geplaatste boules flankeren de boule die moet 
worden geraakt en geven de tireur houvast bij het 
mikken en het schatten van de afstand. 
Enkele voorbeelden zullen dat duidelijk maken.  
 
In de figuur hiernaast is de meest ongunstige situatie 
om te schieten weergegeven. Bij zijn eerste worp 
heeft de pointeur van de tegenpartij zijn boule op 
een afstand van tien meter pal tegen het but aan 
geplaatst. De tireur ziet slechts één boule op het 
terrein, zelfs het but lijkt van de aardbodem te zijn 
verdwenen. Er is niets rondom het doelwit dat hem 
kan helpen bij het schatten van de juiste afstand. Het 
is de boule die het meest gemist wordt. 
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In de tweede afbeelding is de situatie 
weergegeven waarbij het meest geraakt 
wordt. Links van het but, op zo’n dertig 
centimeter, liggen je eigen boules (wit). 
Aan de rechterkant het doelwit, dat 
bovendien geflankeerd is door nog een 
tweede vijandige boule (zwart). Een 
ideale omlijsting. 
 
Het zijn echter niet uitsluitend tech-
nische, maar vooral ook psychologische 
redenen waardoor een goede pointeur 
een ideale ondersteuning geeft aan zijn 
tireur. Een goede pointeur vergroot 
immers het zelfvertrouwen van een tireur. Als deze laatste moet schieten, is dat 
altijd in de wetenschap dat hij voor een goed punt schiet. En mocht hij missen, dan 
heeft hij de zekerheid dat zijn pointeur in staat is de schade te beperken door heel 
goed te plaatsen. Een goede pointeur zal de druk op zijn tireur verlichten en hem in 
staat stellen goed te spelen. 
Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor, een slechte pointeur die een tireur 
slecht doet spelen. Bij achterstand in boules (dus met minder boules in de hand) zal 
de tireur terecht denken dat de situatie alleen nog maar te redden is door 
een carreau (de boule waarmee geschoten werd neemt exact de plaats in van de 
boule die geraakt werd). Met dat idee in zijn achterhoofd zal hij dus in de cirkel 
stappen, iets wat verre van aanbevelenswaardig is. Een carreau is immers een 
kwestie van lukken of niet en komt op een moment dat je er niet speciaal naar op 
uit bent. Als je er met alle geweld een moet maken, en je legt je er speciaal op toe, 
lukt het maar heel zelden. Je schiet meer op ijzer dan normaal, wat zachter en wat 
hoger… en je mist. Bijna altijd omdat je boule net over het doelwit heen vloog. 
Daar komt nog bij dat slechte punten irritaties oproepen bij de medespelers en een 
slechte invloed hebben op de ambiance van de partij. 
Redenen te over om de pointeur in ere te herstellen en hem de waarde toe te 
kennen die hem toekomt. 
Bovendien kunnen goed gespeelde boules, ook als ze niet vlak bij het but liggen, 
altijd nog bastaardpunten opleveren die je kunnen behoeden voor een overmatig 
groot verlies aan punten. En bij pech of falen van je tegenstanders kunnen ze zelfs 
nog punten opleveren. Niet te ver van het but geplaatste boules geven altijd een 
zekere mate van zekerheid. Een goede pointeur zal slechts zelden in één enkele 
werpronde veel punten verliezen. Ook al maakt hij geen briljante punten – het wil 
immers niet altijd lukken – hij zal geen belabberd slechte boules plaatsen die niet 
meer goed te maken zijn en die tot groot puntenverlies voor zijn team kunnen 
leiden. 
Hierbij dient trouwens gezegd te worden dat een pointeur met zijn twee boules 
beter twee goede bastaardpunten kan maken dan één heel goed punt en één heel 
slecht. Vooropgesteld natuurlijk dat het team een trefzekere schutter in zijn 
midden heeft. 
Nog enkele andere voorbeelden waaruit het grote belang van het plaatsen blijkt. 
In de loop van een werpronde hebben je tegenstanders al hun boules op één boule 
van jouw team gespeeld. Jullie hebben dus nog vijf boules in de hand. 
Goede pointeurs zullen er vervolgens alles uithalen wat er inzit en er nog vijf 
punten bij maken. 
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Ieder punt is er alvast weer een, misschien moet je in de volgende werpronde wel 
al het mogelijke doen om met zes boules één enkel puntje in de wacht te slepen. 
Slechte pointeurs plaatsen er in dit soort situaties slechts één punt bij, of misschien 
wel helemaal geen. En de tegenstanders die zich al op het ergste hadden 
voorbereid, zullen opgelucht ademhalen en mogelijk zelfs weer moed vatten en 
nieuwe energie verzamelen. 
Vaak zie je een goede pointeur zijn team uit een uiterst benarde situatie redden. Bij 
voorbeeld in een niet al te grote nadeelsituatie waarbij zijn medespelers het 
hebben laten afweten. Door een boule tegen het but of een devant-de-boule te 
plaatsen (een boule pal voor een boule van de tegenpartij), kan de situatie volledig 
worden gered. Dat lukt uiteraard niet zonder een beetje geluk, maar dat geluk kan 
alleen maar worden afgedwongen door goed te plaatsen. Met slecht gespeelde 
boules zal dat nooit en te nimmer het geval zijn. 
Bovenstaande voorbeelden onderstrepen het belang van het plaatsen. Terwijl het 
schieten veeleer een soort automatisme is, zeg maar een reflexbeweging, moet je 
bij het plaatsen daarentegen voortdurend nadenken en overwegen. Het plaatsen is 
dus een zaak van reflectie en van keihard werken en je inzetten. Voortdurend moet 
je op je hoede zijn voor de verraderlijkheden van het terrein. Het vraagt om 
precisie en technische perfectie, om vindingrijkheid en durf… en om zelfverlooche-
ning! 
 
De taak van de pointeur is een ondankbare, je zult het mikpunt zijn van de meest 
onheuse bejegeningen en flagrante onrechtvaardigheden. Je zult er vaak van 
worden beschuldigd dat je slecht hebt gespeeld terwijl je boule alleen maar slecht 
is neergekomen. De verantwoordelijkheid voor de nederlaag zal dikwijls ten 
onrechte op jouw schouders neerkomen. Dat klinkt allemaal weinig bemoedigend. 
Maar als je een goede pointeur bent, zal er één grote troost voor je zijn weggelegd, 
en misschien wel de allermooiste: je zult vaak winnen. Onopvallend ongetwijfeld en 
zonder al te veel ophef en bombarie, maar je zult winnen… Van tireurs die 
verbluffend hebben staan spelen en maar niet begrijpen hoe het toch komt dat ze 
verloren hebben. 
En bovendien zullen er zelfs ook nog een paar kenners zijn, hoewel misschien niet 
al te veel, die je talenten hebben weten te onderkennen en te waarderen… 
 
6. Adviezen aan de pointeur 
In het vorige hoofdstuk hebben we het uitvoerig gehad over de onterechte 
onderwaardering van de pointeur en we hebben gepoogd dat enigszins recht te 
zetten. We moeten echter wel vaststellen dat de taak van de tireur van het 
allergrootste belang is en moeilijk te vervullen. De tireur is onmiskenbaar de trotse 
aristocraat van het boulesspel en hij beschikt over een onbetwist voorrecht: een 
talent dat hem in staat stelt een groot aantal vijandige boules te raken en weg te 
schieten. 
Het is verre van eenvoudig om welk advies dan ook te geven met betrekking tot de 
instinctieve actie van de schutter. Het schieten is een persoonlijke kwestie: het 
heeft veeleer met een natuurlijke en aangeboren begaafdheid te maken dan met 
iets anders. In dat korte ogenblik van het schieten zelf gaat het om de vaardigheid 
in zijn meest pure vorm. 
Desalniettemin zullen we een poging wagen enkele – technische – tipjes van de 
sluier te lichten, in de hoop dat je er wat van kunt opsteken. 
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De techniek 
Allereerst de aanvangshouding van het lichaam. Neem steeds de goede gewoonte 
aan de voeten goed neer te zetten, volledig binnen de werpcirkel dus. Je moet 
goed rechtop staan, doch nooit gespannen of stijf. Probeer je in de cirkel op je 
gemak te voelen om zo ontspannen mogelijk te kunnen schieten. 
Alles wat al eerder gezegd is over het werpen en het vasthouden van de boules – 
zie hoofdstuk 1 – geldt ook voor het schieten. Ook nu spreekt het weer voor zich 
dat de boule tijdens het schieten zelf onderhands moet worden vastgehouden. 
Hoewel sommige spelers heel bedreven zijn in het bovenhands schieten, is het 
onderhands schieten (en plaatsen) de enig goede en geschikte methode. Tireurs 
die bovenhands schieten staan vaak versteld van de resultaten van onderhands 
schietende tireurs: een onderhandse tireur maakt niet alleen meer, maar ook 
makkelijker carreaus! 
 
Vervolgens de worp zelf. Het is al een paar keer gezegd, schieten is een min of 
meer aangeboren vaardigheid, waarbij iedere speler zijn eigen stijl heeft. Er is geen 
wet die voorschrijft dat de hand bij het begin van de worp op de ene of op de 
andere plaats moet worden gehouden. Of dat het lichaam iets naar voren moet 
neigen of dat de knieën sterk of weinig gebogen moeten zijn. Alles in het 
boulesspel is een kwestie van lichaamsbouw en lengte, van lichaamsafmetingen en 
lichaamsverhoudingen. En vooral van een goede balans. 
 
Laten we de beweging van de werparm eens onder de loep nemen. 
De arm moet ruim naar achteren zwaaien en de verticale lijn van het lichaam 
voldoende ver passeren. De hoogte van de achterwaartse uithaal zelf is volstrekt 
afhankelijk van de speler zelf. Sommige tireurs (denk bijvoorbeeld aan de Franse 
meervoudige wereldkampioen Didier Choupay) beschikken over een extreme 
lenigheid in de schouders: de hand met de boule zwaait bij hen soms door tot een 
punt loodrecht boven de schouder of in enkele gevallen daar zelfs nog voorbij. 
Vervolgens moet de arm weer snel naar voren terugkeren, dus zonder één enkele 
onderbreking, om het voordeel van de achterwaartse uithaal niet verloren te laten 
gaan. Tijdens de gehele beweging blijft de arm gestrekt, doch – en dat geldt net zo 
goed voor de rest van het lichaam – vooral niet stijf maar juist zo soepel en 
ontspannen mogelijk. Denk aan de slingerbeweging van een klok met de boule als 
massa. De arm moet tijdens het naar achteren zwaaien in één vlak blijven. Met 
andere woorden, de hand met de boule mag op het hoogste punt van de 
achterwaartse uithaal niet achter de rug verdwijnen als gevolg van een buiging van 
de elleboog. Hetzelfde geldt voor het polsgewricht. Tijdens het naar achteren 
zwaaien mag de pols niet zijwaarts – en meestal zal dat binnenwaarts zijn – buigen 
of draaien. Al dat soort zijwaartse bewegingen kunnen problemen opleveren met 
betrekking tot het recht zijn van het schot. Of kortweg, het ‘recht’ zijn. 
Bij het naar voren gaan van de arm moet de palm van de hand naar de grond 
gericht zijn, je gooit dus, zoals eerder al gezegd, onderhands. De hand scheert vlak 
langs het dijbeen, dat daarmee richtingbepalend is. 
Het naar voren zwaaien dient snel genoeg te gebeuren om goed door te kunnen 
zwaaien tot op ongeveer borsthoogte. Op dat punt aangekomen wordt de boule 
losgelaten (gelanceerd). 
 
De schouder van je werparm mag geen gefixeerd draaipunt zijn. De schouder moet 
lichtjes en zonder schokken met de beweging meegaan. In het begin van de 
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beweging bevinden beide schouders zich echter absoluut op één lijn, pas tijdens de 
beweging draaien ze mee. 
De andere arm heeft een belangrijke taak en mag vooral niet slap en passief langs 
het lichaam blijven hangen. Integendeel, doordat deze arm de beweging van je 
werparm volgt, wordt de werparm als het ware ondersteund. De niet-actieve arm 
fungeert als een soort contragewicht en moet tijdens de beweging van de werparm 
mee naar achteren gaan – bij de een zal dat natuurlijk verder zijn dan bij de ander – 
om goed in balans te blijven. Oefen regelmatig om dat optimaal te kunnen 
benutten. 
Om bovengenoemde reden is het ook af te raden om meer dan één boule in je 
andere hand te hebben. Het extra gewicht zal je balans kunnen verstoren. 
 
Ook de benen hebben een belangrijke taak. De knieën moeten bij voorkeur lichtjes 
gebogen en naar het doelwit gericht zijn. Zorg dat je altijd op een zodanige wijze in 
de cirkel staat dat je knieën inderdaad in de goede richting wijzen en de 
uitgangspositie van het hele lichaam goed is. 
Voor een goed evenwicht is het verder van belang om de benen iets te spreiden, 
met daarbij één been – het steunbeen – iets naar voren. Voor alle duidelijkheid, bij 
rechtshandige is het rechterbeen het steunbeen, bij linkshandige het linkerbeen. 
 
(Een volgende keer vervolgen we dit hoofdstuk en komen de adviezen aan de 
beurt) 
 
 

Rabo Fietssponsortocht – zaterdag 11 juni 2016 
Op zaterdag 11 juni a.s. organiseert Rabobank West-Friesland de jaarlijkse Rabo 
Fietssponsortocht. Door mee te doen kan maximaal € 250 worden verdiend voor de 
clubkas. Per vereniging mogen 8 deelnemers meedoen, het te verdienen bedrag 
wordt groter bij meer deelnemers. Aanmelden kan via het bestuur. 

 

Dit jaar kan het bedrag verdubbeld worden: hoor je bij de vier verenigingen die zich 
het meest West-Fries hebben uitgedost, dan kom je voor verdubbeling in 
aanmerking. 
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Verjaardagen in maart en april 2016  

1 maart Jan Koekkoek 

5 maart Joke de Mooij 

8 maart Coen Hendriks 

30 maart Ad Hamaker 

24 april John Laan 
 

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

Lief en Leed  
Ons oud-lid Kees Jongeling is na een kort ziekbed op 14 januari jl. overleden. Het 
bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel bij ons allen aan! 
Kees was nogal stilletjes, maar als ie dan sprak was het vaak met heerlijke droge 
humor. Zijn aanwezigheid op de baan was altijd erg prettig, en naar zijn 
medespelers was hij altijd een erg fijn mens. Kees we zullen je missen. Ank veel 
sterkte met het verlies van je ‘Maatje’. 
  
  
Nico Bakker heeft 17 dagen in het ziekenhuis gelegen. Hij is geopereerd en het zal 
nog wel een poosje duren voordat hij weer mee kan doen aan het hem zo geliefde 
spel jeu de boules. Nico, rustig aan, de adviezen die je nu al geeft op de baan, daar 
zijn we al erg blij mee! 
  
  
Ad Vleesenbeek heeft ook een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, maar is al 
zover hersteld dat hij weer een potje mee speelt. Top Ad!  
  
  
Hoera, hoera! Joke wordt a.s. 5 maart 80 
jaar! Een prachtige leeftijd, een prachtige 
vrouw! Joke namens ons allen 
gefeliciteerd! 
 
Iemand vergeten? Meld het even aan de 
redactie! 
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Maart 
 
Dit is een duivelskind, deze maand Maart. 
Men kan dit in een stormnacht goed bemerken: 
Hij buitelt door de schoorsteen op de haard 
En blaast de torenhanen van de kerken! 
 
Nochtans, al wat hij roert is slechts zijn staart, 
Waarmee hij wind maakt als met vogelvlerken, 
En van zijn hoef is enkel 't boerenpaard 
De drager, dat de akker gaat bewerken. 
 
Rust en beweging is deze maand eigen: 
Wildheid der luchten, en op aarde 't wachtend 
Verlangen naar wat eerlang komen gaat. 
 
En drooggewaaide stoepen langs de straat 
Zijn nooit zo helderblauw en kalm en smachtend 
Als wanneer buien in de hemel dreigen. 
 
 
 
uit: Simon Vestdijk - 'Gestelsche liederen', 1949 

 


