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BESTUUR 
 
Voorzitter:  Vacature 

 
                

Secretaris:  Leendert de Jong   06 - 44223999 

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

Penningmeester: John Laan     0228 - 514476  

    Hertog Albrechtstraat 395 e: john@admjlaan.nl  
   1611 GL  Bovenkarspel 
  

Alg./Wedstrijdzaken: Piet Bergen     06 - 40703051 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Van het bestuur 
 

Op een kleine club kan heel gezellig gebouled worden. 
Fijn dat de zondagmiddagen de laatste tijd weer goed bezet 
zijn. Wat hadden we een plezier op het pointeer-
kampioenschap. 
Het lenteweer is inmiddels aangebroken en de zomer komt er 
gauw aan. Ook op de dinsdag- en vrijdagavonden is de kou 
weer uit de lucht. 
Komt allen! Hoe meer zielen hoe meer vreugd toch immers? 
Binnenkort komt het Krentenmiktournooi van 22 mei. 
Er zijn al flink veel inschrij-
vingen, ook vanuit andere clubs. 
De Drommedaris zet zich zo 
weer eens goed in het zonnetje. 
Met dank aan het vele werk van 
de wedstrijd- en kantine-
commissie. 
Wat fijn dat we dit met onze 
kleine club kunnen doen. 
 
Graag zien we jullie weer met je ballen gooien! 
 
Met hartelijke groet,  
namens het bestuur 
 
Leendert de Jong 
secretaris 

  

Schrijf U in voor ons Krentenmiktoernooi zondag 22 mei 
a.s. Aanvang 10.30 uur. Het zou fijn zijn als er van onze 
club een aantal teams aanwezig is. Zo kunnen wij ook 
aan anderen laten zien wat een prachtig complex wij 
hebben. De voorbereidingen zijn al in volle gang! 
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Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:   

zaterdag  25 juni 2016 
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een 
andere manier mag natuurlijk ook! 

Obut mMesure 
In de Apple App Store en op Google Play voor 
Android is gratis de app m-Mesure te downloaden.  
De volgende beschrijving komt van de Apple App 
Store: “Doordat hij de winnende boules rond de but 
aangeeft, maakt de Obut mMesure applicatie het 
mogelijk om eenvoudig, snel en nauwkeurig, zonder 
het geringste contact met het spel op het terrein, de 
afstanden boules/but te berekenen. Bezit 
doeltreffende en betrouwbare functies als: 
 Automatische afbeelding met waterpas, voor 

optimale meetomstandigheden.  
 Beeldsegmentatie voor het automatisch zoeken van boules en but. 
 Kan door de gebruiker handmatig bijgesteld worden. 
 Dynamische weergave van de resultaten. 
 Een ergonomisch, visueel interface. 
Dus over met de ruzies en de valsspelers, want de metingen zijn duidelijk en 
zichtbaar voor iedereen!” 
 
Over de betrouwbaarheid van de metingen die door middel van deze app worden 
gedaan is, helaas, niets bekend. 
Het lijkt de redactie daarom leuk (vooral voor andere leden) als een aantal leden 
deze app willen testen tijdens het spelen en van hun bevindingen iets voor het 
clubblad willen schrijven. 
 

 

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

Mei 2016 
zondag 1-5-2016 Sateh toernooi W ASV Celeritas Dbl 

donderdag 5-5-2016 Hemelvaartstoernooi Pr Radboudboulers Dbl 

donderdag 5-5-2016 Kikkertoernooi Pr Odiz Frogs Dbl 

zaterdag 7-5-2016 Mayonaisetoernooi W Atlantic Boules Dbl 

zondag 8-5-2016 Doublettentoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

dinsdag 10-5-2016 Daglichttoernooi Pr Boule Plaisir Dbl 

woensdag 18-5-2016 Midweektoernooi Pr Les Mille Iles Dbl 

zaterdag 21-5-2016 The Spirit of Winetoernooi Pr Bonne Chance Dbl 

zondag 22-5-2016 
AfdelingsCompetetie 

reserve 
  Afd.07   

zondag 22-5-2016 Krentenmiktoernooi Pr De Drommedaris Dbl 

donderdag 26-5-2016 Zomertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zondag 29-5-2016 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

 
Juni 2016 
zondag 12-6-2016 Zomertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 12-6-2016 Doublettentoernooi W Elza Boules Dbl 

dinsdag 14-6-2016 Daglichttoernooi Pr Boule Plaisir Dbl 

woensdag 15-6-2016 Midweektoernooi Pr Les Mille Iles Dbl 

donderdag 23-6-2016 Zomertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zaterdag 25-6-2016 Kerkenpadtoernooi Pr Nova Boules Dbl 

zondag 26-6-2016 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 26-6-2016 Schager Open W P.O.N. Dbl 
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Afdelingscompetitie (AC) Afdeling 07 
Inmiddels is de afdelingscompetitie van de NJBB Afdeling 07 al gespeeld. Vorig jaar 
is een team van De Drommedaris gepromoveerd uit de 1

e
 Klassen naar de 

Hoofdklasse. Een team van De Drommedaris speelde dit seizoen dus  de 
afdelingscompetitie in de Hoofdklasse. Het team mocht laten zien bestand te zijn 
tegen het geweld in de Hoofdklasse! De verwachtingen waren hoog gespannen.  
Zou het team, bestaande uit Piet en Tinie Bergen en Leendert de Jong, zich staande 
kunnen houden? Of ligt een degradatie op de loer? Hieronder de tussenstanden 
per speeldag.  
 
De uitslag van de eerste speeldag: 

Plaats Team Vereniging Captain Speler 2 Speler 3 Ptn Sld 

1 13 Les Mille Iles 1 
Stoffer 
Korringa 

Cathy 

Thielsch-

Hoogland 

Fred Dijkstra 5 35 

2 4 
Atlantic Boules 

1 
Cor Kuiper Roel Duursma To Kee 5 22 

3 15 
De 

Bouledozers 2 
Coby Okx-Ras 

Rinus van 

Leeuwen 
Arie Zee 4 22 

4 16 Boule Plaisir 1 Gery Beentjes 
Jacqueline 
van  Rooden 

Toos Beneden 4 13 

5 8 
ASV Celeritas 

1 
Ruud de Bruyn J.F. Benjamin 

L.E. van 

Taanom 
3 16 

6 9 Elza Boules 1 
Arnold 

Grapendaal 

Gerda 

Grapendaal 
Marius Dekker 3 9 

7 2 Schoorl 2 Daniel Kuijper Mark Kuyper Niels Kuijper 2 4 

8 3 
De 

Bouledozers 1 
Gerard Lampe 

Nel Tiepel-ten 

Bosch 
Ben Willekens 2 1 

9 14 

De 

Drommedaris 

1 

Tinie Bergen - 

van Dijk 

Leendert de 

Jong 
Piet Bergen 2 -2 

10 10 Odiz Frogs 1 K. Bosman 
E. Broertjes-

Stoekenbroek 
M. Duifs 2 -4 

11 1 Schoorl 1 Ronnie Bakker Piet Bakker Piet Nannes 2 -11 

12 7 Ca Roule 1 Kees de Beurs Leo Bel 
Charles van 
Maris 

2 -14 

13 6 Boule Lef 1 Frits Spaan Klaas Sier Tom Fransen 1 -16 

14 12 Zaanstad 1 
jan 

Steenbakker 

alie Slikker-

Cramer 
Pia de Vries 1 -17 

15 5 Boel-Skik '92 1 Chris Lont 
Joke de Visser-
Voeten 

Mia Scholten 1 -29 

16 11 
Purmer Boules 

1 
Henk Grim Harrie Kuipers 

Peter van 

Welzenis 
1 -29 

 
Geen slechte eerste dag! Maar ook niet bijzonder goed! Twee van de vijf 
wedstrijden gewonnen met een saldo van -2 geeft een plaats in de middenmoot 
van het klassement. Wat gaat dit de tweede dag brengen? 
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De stand van zaken na twee speeldagen: 

Plaats Team Vereniging Captain Speler 2 Speler 3 Ptn Sld 

1 13 Les Mille Iles 1 
Stoffer 

Korringa 

Cathy 

Thielsch-

Hoogland 

Fred Dijkstra 8 54 

2 15 
De 
Bouledozers 2 

Coby Okx-Ras 
Rinus van 
Leeuwen 

Arie Zee 8 41 

3 16 Boule Plaisir 1 Gery Beentjes 
Jacqueline 

van  Rooden 
Toos Beneden 8 32 

4 4 
Atlantic Boules 

1 
Cor Kuiper Roel Duursma To Kee 8 19 

5 9 Elza Boules 1 
Arnold 

Grapendaal 

Gerda 

Grapendaal 
Marius Dekker 6 27 

6 2 Schoorl 2 Daniel Kuijper Mark Kuyper Niels Kuijper 6 16 

7 8 
ASV Celeritas 

1 

Ruud de 

Bruyn 
J.F. Benjamin 

L.E. van 

Taanom 
5 19 

8 7 Ca Roule 1 Kees de Beurs Leo Bel 
Charles van 
Maris 

5 3 

9 6 Boule Lef 1 Frits Spaan Klaas Sier Tom Fransen 4 -6 

10 14 

De 

Drommedaris 

1 

Tinie Bergen - 

van Dijk 

Leendert de 

Jong 
Piet Bergen 4 -7 

11 10 Odiz Frogs 1 K. Bosman 
E. Broertjes-

Stoekenbroek 
M. Duifs 4 -16 

12 1 Schoorl 1 Ronnie Bakker Piet Bakker Piet Nannes 4 -26 

13 11 
Purmer Boules 

1 
Henk Grim Harrie Kuipers 

Peter van 

Welzenis 
3 -26 

14 3 
De 

Bouledozers 1 
Gerard Lampe 

Nel Tiepel-ten 

Bosch 
Ben Willekens 3 -32 

15 5 
Boel-Skik '92 

1 
Chris Lont 

Joke de 

Visser-Voeten 
Mia Scholten 3 -42 

16 12 Zaanstad 1 
Jan 
Steenbakker 

Alie Slikker-
Cramer 

Pia de Vries 1 -56 

 
 
Ook de tweede speeldag worden twee van de vijf wedstrijden gewonnen. Het saldo 
is nu -7 en dit is goed voor een 10

e
 plaats, net iets onder het midden. De kansen op 

het goud, zilver of brons lijken klein, maar – geruststellend – een degradatie ligt 
ook niet direct op de loer. Het lijkt een lastig parket: de echte motivatie voor het 
winnen is er niet meer, maar te veel verslappen is ook niet goed want dan ligt een 
degradatie op de loer… Zie daar maar eens goed mee uit de voeten te kunnen! 
Met welk gevoel ga je dan naar die laatste dag toe? 
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Het eindresultaat na drie speeldagen: 

Plaats Team Vereniging Captain Speler 2 Speler 3 Ptn Sld 
OR/

OS 

1 4 
Atlantic 

Boules 1 
Cor Kuiper 

Roel 

Duursma 
To Kee 12 38 OR 

2 16 
Boule Plaisir 

1 

Gery 

Beentjes 

Jacqueline 

van  Rooden 

Toos 

Beneden 
12 56 OR 

3 15 

De 

Bouledozers 

2 

Coby Okx-

Ras 

Rinus van 

Leeuwen 
Arie Zee 11 42   

4 13 
Les Mille Iles 

1 

Stoffer 

Korringa 

Cathy 

Thielsch-

Hoogland 

Fred 

Dijkstra 
10 37   

5 7 Ca Roule 1 
Kees de 

Beurs 
Leo Bel 

Charles 

van 

Maris 

9 30   

6 2 Schoorl 2 
Daniel 

Kuijper 
Mark Kuyper 

Niels 

Kuijper 
8 14 OR 

7 8 
ASV Celeritas 

1 

Ruud de 

Bruyn 
J.F. Benjamin 

L.E. van 

Taanom 
8 34 OR 

8 9 Elza Boules 1 
Arnold 

Grapendaal 

Gerda 

Grapendaal 

Marius 

Dekker 
7 13 OR 

9 10 Odiz Frogs 1 K. Bosman 
E. Broertjes-

Stoekenbroek 
M. Duifs 7 -7 OR 

10 14 

De 

Drommedaris 
1 

Tinie Bergen 

- van Dijk 

Leendert de 

Jong 

Piet 

Bergen 
7 1 OR 

11 11 
Purmer 

Boules 1 
Henk Grim 

Harrie 

Kuipers 

Peter 
van 

Welzenis 

7 -18 OR 

12 1 Schoorl 1 
Ronnie 

Bakker 
Piet Bakker 

Piet 

Nannes 
6 -25 OR 

13 6 Boule Lef 1 Frits Spaan Klaas Sier 
Tom 
Fransen 

6 -21 OR 

14 5 
Boel-Skik '92 

1 
Chris Lont 

Joke de 

Visser-
Voeten 

Mia 

Scholten 
4 -65 OR 

15 3 

De 

Bouledozers 
1 

Gerard 

Lampe 

Nel Tiepel-

ten Bosch 

Ben 

Willekens 
4 -41 OR 

16 12 Zaanstad 1 
jan 

Steenbakker 

alie Slikker-

Cramer 

Pia de 

Vries 
2 -88   

 
De laatste speeldag wint het team drie van de vijf wedstrijden. De competitie 
wordt afgesloten met 7 gewonnen wedstrijden en een saldo van +1. Maar dankzij 
een bepalend onderling resultaat wordt het geen 9

e
 maar een 10

e
 plaats. De 

conclusie is dat de team zich goed heeft geweerd tegen het geweld van de 
Hoofdklasse.  Het smaakt ongetwijfeld naar meer! Dus volgend jaar maar weer? 
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Double Ramasse 
Internet is één grote grabbelton met informatie voor elk wat wils. En af en toe kom 
je iets tegen wat goed kan passen in het clubblad. De redactie realiseert zich dat 
het gezien kan worden als reclame, maar aan de andere kant is dat wat gevonden is 
bijzonder handig voor de jeu-de-bouler die moeite 
heeft met het oprapen van but en boules. 
 
In dit geval gaat het om de ‘Double Ramasse’, een 
telescoop waaraan een speciale ring is bevestigd 
(geen magneet!) om een but mee op te rapen en 
daarnaast ook een sterke magneet heeft om boules 
mee op te rapen. Het geheel is zodanig los van 
elkaar gemonteerd dat een but en een boule 
tegelijkertijd opgeraapt kunnen worden! 
 
Meer informatie vindt u op deze website: 
http://www.double-ramasse.com/.  
Op dit moment zijn de kosten € 13,= per stuk! Dat is 
exclusief verzendkosten (€ 2,90). Bij meerdere 
bestellingen tegelijkertijd worden de verzendkosten 
per exemplaar lager. Raadpleeg de website voor 
meer informatie.  
 
 

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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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 eindigden toen met het begin 
van het hoofdstuk getiteld ‘6. Adviezen aan 
de tireur’. (in maart/april 2016 was de 
vorige aflevering).We vervolgen het verhaal 
waar we de vorige keer zijn geëindigd.  
 
Voordat je de schietbeweging inzet, moet je 
allereerst de afstand tot de boule die je 
moet raken nauwkeurig inschatten. Neem 
daarvoor in alle rust enige seconden de tijd 
om je te concentreren, zonder dat echter te 
overdrijven. Een te lange concentratie kan 
ten koste gaan van je losheid, je onge-
dwongenheid. Prent ook nooit in je hoofd 
dat je een boule moet wegschieten, maar 
uitsluitend dat je hem wilt (zult) raken. Een 
kwestie van psychologie, maar je zult er 
aanzienlijk minder geforceerd door gaan 
spelen en een goed geraakte boule 
verdwijnt heus wel, ook al schoot je niet 
eens zo hard. 
 
Probeer de boule zoveel mogelijk een lichte 
curve (parabool) door de lucht te laten beschrijven. Hard en in een rechte lijn 
schieten is minder goed en heeft veelal tot gevolg dat de schietboule, wanneer 
deze vlak voor de te raken boule de grond zou raken, over deze laatste heen 
springt. Zuiverheid en techniek spelen een grotere rol dan kracht en je houdt het 
gedurende een lange en vermoeiende toernooidag bovendien heel wat langer vol. 
 
Na bovenstaande technische uiteenzettingen zullen we in het verdere vervolg zien 
dat er nog verscheidene andere factoren zijn die van invloed kunnen zijn op die zo 
korte actie van het schieten. In positieve maar ook in negatieve zin. En als je van 
plan bent je trefzekerheid te vergroten, is het raadzaam om de onderstaande 
adviezen ter harte te nemen. Ze zullen je niet behendiger maken dan je al bent, 
maar misschien zal je er wel enkele boules méér door raken. En het zal heus wel 
eens voorgekomen zijn dat je een partij verloren hebt die je met één enkele treffer 
meer gewonnen zou hebben… 
 
Eerste advies 
Zorg er voor altijd iets op je hoofd te hebben. Het geeft niet wat, een pet een hoed 
of iets anders. Speel niet blootshoofds en dat om verschillende redenen. 
Allereerst zal je tegen de zon beschermd zijn (natuurlijk geldt dit in ons land in veel 
mindere mate dan in het zuiden van Frankrijk, maar zo nu en dan maken we hier 
ook wel eens hete zomers mee, vert.). Op de lange duur kan de zon kleine 
ongemakken veroorzaken die vooral voor tireurs funest kunnen zijn. En mocht je 
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tamelijk lange haren hebben, dan kunnen deze je niet in de weg zitten en voorkom 
je extra nervositeit tijdens de partij. 
Verder, door de klep van je pet of de rand van je hoed iets te laten zakken, scherm 
je je gezichtsveld af van de rest van het speelterrein. Daardoor zal je niet zo gauw 
gehinderd worden door onverhoedse bewegingen van toeschouwers of andere 
spelers. Vaak oorzaak van missers! 
En als het laat geworden is en de zon begint te zakken, zal je minder risico lopen 
om door de laagstaande zon verblind te worden. Wat trouwens ook geldt als je 
meedoet aan een avondtoernooi, waar je last zou kunnen hebben van het felle licht 
van de schijnwerpers. 
Voor brildragers kan het dragen van een hoed of een pet ook van nut zijn tijdens 
een regenbui, omdat op die manier je brillenglazen beter beschut blijven tegen 
hinderlijke regendruppels. 
 
Tweede advies 
Zorg er altijd voor dat je ‘warm’ blijft, dat wil zeggen dat je in je ritme blijft. Ga 
nooit zitten in de loop van een partij en zeker niet als je moe begint te worden. En 
als het spel voor korte tijd stilligt, bijvoorbeeld als er gemeten moet worden of om 
welke reden dan ook, ga dan aan de zijkant van het terrein een paar boules 
schieten. Datzelfde moet je ook doen als je als tireur de voorafgaande werpronden 
hebt moeten plaatsen (volgens het huidige spelreglement is het oefenen tijdens 
een partij niet meer toegestaan! vert.). 
Hoe dan ook, een tireur mag nooit ‘koud’ worden, nooit een langere periode 
achtereen niet in actie zijn geweest. Het schietritme is een toestand die je moet 
zien vast te houden door constant warm en bezig te zijn. Pas dus altijd op voor 
langdurige spelonderbrekingen. 
 
Derde advies 
Praat nooit als je gaat schieten, je zult er alleen maar last van ondervinden. Als je 
iets te zeggen hebt, doe dat dan bij het but. Als je eenmaal in de cirkel staat, moet 
je niks meer zeggen. Op dat moment telt uitsluitend de boule die je moet raken en 
dien je je te concentreren. Dat kan alleen maar in de paar seconden voordat je 
schiet. In dat korte ogenblik moet je alles overzien hebben: de afstand tot de boule, 
de gesteldheid van het terrein, de exacte ligging van het doelwit, enzovoort, 
enzovoort. Het zijn allemaal gegevens die je vertellen hoe en met welke kracht je 
moet schieten. Vaak gebeurt dat op een instinctmatige, routineuze, ja bijna 
achteloze wijze.  
Laat je daarbij nooit afleiden door over wat ook te praten, het gaat beslist ten koste 
van je trefzekerheid. 
Wees ook op je hoede voor tegenstanders die quasi onverschillig tegen je beginnen 
te praten op het moment dat je in actie wilt komen. Trap nooit in zo’n doorzichtige 
truc. 
Hang ook nooit de branie uit als je gaat schieten. Zeg nooit zoiets als: ‘Ik gooi wel 
even een carreau’ of: ‘Ik schiet die boule aan flarden’. Als je mist ga je af als een 
gieter. 
 
Vierde advies 
Zorg steeds voor een goed moreel en probeer dat gedurende de gehele partij vast 
te houden. Natuurlijk, de vorm van een tireur hangt in de eerste plaats af van zijn 
fysieke mogelijkheden en van zijn gezondheid. Maar het moreel, je 
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gemoedstoestand, speelt daar ook een grote rol bij. Het volgende voorbeeld toont 
dat aan. 
Soms ligt er een boule op het terrein die je, als je er naar kijkt, niet aanstaat. 
Desondanks schiet je… en je mist! Omgekeerd zijn er ook boules die je op het 
eerste gezicht wel bevallen. Je weet zeker dat je ze zult raken… en je raakt perfect! 
In beide gevallen heeft het moreel een grote rol gespeeld. Een goed moreel, het 
vertrouwen in je zelf, leidt tot goed spelen. Maar goed spelen leidt op zijn beurt tot 
een goed moreel, tot zelfvertrouwen. Tussen beide, goed spelen en een goed 
moreel, bestaat een heilzame wisselwerking. 
Probeer daarom zoveel mogelijk geloof in je zelf op te bouwen en je ervan te 
overtuigen dat je over de capaciteiten hebt om een boule te raken. En als dat niet 
lukt, streef dan op z’n minst naar een zekere mate van losheid en onge-
dwongenheid, van ontspanning. Pas vooral op voor het einde van een partij, als je 
achter staat of de stand vrijwel gelijk is. Op zo’n moment, wanneer het er op 
aankomt, zal je gauw geneigd zijn je meer dan normaal toe te leggen. Natuurlijk, je 
moet dan nog steeds je best doen, maar niet meer of minder dan daarvoor. En net 
zo gelijkmatig als gedurende rest van de partij. Er is niets dat je zozeer uit je spel 
kan halen als een grote nonchalance op het ene moment en een buitensporige 
inzet op het andere. 
Blijf je steeds voor ogen houden dat het petanque een spel is en blijft. Ook al ben je 
vandaag verslagen en uitgeschakeld, er wachten je nog voldoende andere 
toernooien en partijen. Blijf dus onder alle omstandigheden rustig en koelbloedig. 
 
Vijfde advies 
Laat je niet hinderen door je kleding. Je broek, hemd of trui mogen je niet knellen. 
Je moet je op je gemak voelen zonder dat je kleren ergens te strak zitten. Niet 
omdat je daardoor zou missen, maar veeleer omdat je bij de eerste de beste misser 
zou denken dat je bij het naar achteren zwaaien van je arm gehinderd wordt door 
je te krappe kleding. En als die gedachte zich eenmaal in je hoofd heeft vastgezet, 
zal je vanaf dat moment aan niks anders meer denken en loop je het risico uit je 
spel te raken. Zonder enige hoop om weer terug in de partij te komen. Als je 
daarentegen door niets gehinderd wordt, zal je een paar toevallige missers 
uitsluitend aan een tijdelijke inzinking wijten en zal je er snel weer over heen zijn. 
Om dezelfde reden moet je ook geen grote of zware voorwerpen in je zakken 
dragen. Juist omdat je bang bent er last van te hebben, zal je er rekening mee gaan 
houden. Op het moment dat je arm langs je broek scheert, zal je ongemerkt een 
fractie van een centimeter uitwijken en kom je dat kleine beetje noodzakelijke 
precisie tekort. 
 
Zesde advies 
Als je je eerste boule mist en het is nodig om nog een tweede keer te schieten, blijf 
dan in de cirkel en ga niet staan praten maar schiet meteen door. Natuurlijk moet 
je je niet haasten, maar wacht ook niet al te lang. De gemiste eerste boule helpt je 
bij je tweede poging: het geeft je een beter gevoel van afstand en van de manier 
hoe je moet schieten. Het eerste schot, ook al was het mis, helpt je bij het tweede, 
maar dat geldt alleen als ze kort achter elkaar worden uitgevoerd. 
 
(wordt vervolgd) 
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Verjaardagen in maart en april 2016  

10 mei Tinie Bergen-van Dijk 
 

Weinig jarigen in de maanden mei en juni! 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  
 
Geen echte bijzonderheden dit keer, dus maar een klein gedichtje! 
 

Lief en leed 
 
De bezem door t leven 
Dat is nodig, af en toe 
Een nieuw en hoopvol streven 
Zonder ingewikkeld gedoe 
Houd nu zelf de bezem vast 
Zonder dat je daarmee een 
ander belast 
 
 
Iemand vergeten? Meld het even aan de redactie! 
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verdraagzaamheid  
is een soort van kunst, 
positieve gevoelens die 

ontstaan uit liefde 
tussen hoofd en hart. 
het kunnen luisteren 

op het gemak 
naar het geklaag 

van anderen. 
het maakt niet uit, 

welke kleuren, 
zelfs al zijn ze 

blank of zwart ! 
 
 

Johnny Donovan 2016 
 


