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

Van het bestuur 

 

Het is weer volop zomer. 
Althans dat dacht ik. Nu ik dit stukje schrijf en naar buiten 
kijk, twijfel ik wel. De temperatuur valt wel mee, we kunnen 
dus volop onze mooie sport beoefenen. 
  
De onderhandelingen voor het nieuwe clubgebouw zijn nog 
steeds in volle gang. De gemeente heeft een bedrag beschikbaar 
gesteld. Dit bedrag is echter niet voldoende om het plan te 
verwezenlijken. Het plan dient daarom aangepast te worden. 
Ik hou jullie op de hoogte. 
  
We hebben een prachtig en geslaagd krentenmiktoernooi 
gehad. Jan, wedstrijdleider en scheidsrechter, bedankt. 
Piet en Tinie, de motor achter dit toernooi. Bedankt voor het 
vele werk. Bep en Joke, bedankt voor het werk in de kantine en 
ook: Leendert voor alle hand en spandiensten. Bedankt 
Sjaak en Wim die het terrein keurig verzorgen.  
Bedankt! Zonder jullie zou het niet lukken. 
  
Op naar het IJshoorntjestoernooi.  
Ik weet zeker dat er met zoveel kennis en enthousiasme niets 
verkeerd kan gaan. 
  
Oké beste leden. Ik merk op de speelavonden en -middag dat het 
gezellig is. Dit is een goed teken en dit houden we ook zo. 
  
Ik wens jullie allemaal een goede en mooie petanquezomer toe. 
  
De voorzitter 

  

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

Juli 2016 

zondag 3-7-2016 
Hargenaansail strand-

toernooi 
Pr Schoorl Dbl 

zondag 3-7-2016 Kras Recycling Toernooi W Boule Lef Dbl 

donderdag 7-7-2016 Strand Toernooi W De Stetters Dbl 

zaterdag 9-7-2016 Odiz Frogstoernooi W Odiz Frogs Dbl 

zondag 10-7-2016 IJshoorntjestoernooi Pr De Drommedaris Dbl 

dinsdag 12-7-2016 Daglichttoernooi Pr Boule Plaisir Dbl 

donderdag 28-7-2016 Zomertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zondag 31-7-2016 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

 
Augustus 2016 
zaterdag 6-8-2016 Assumburgtoernooi Pr Bonne Chance Dbl 

zondag 7-8-2016 Molentoernooi W Schoorl Dbl 

dinsdag 9-8-2016 Daglichttoernooi Pr Boule Plaisir Dbl 

zaterdag 13-8-2016 Kalverhoektoernooi W Odiz Frogs Dbl 

zondag 14-8-2016 Franse middag Intern De Drommedaris   

zondag 14-8-2016 Nazomertoernooi W Onderhands Dbl 

zaterdag 20-8-2016 Koemarkttoernooi W Purmer Boules Dbl 

zondag 21-8-2016 Sextettentoernooi W Elza Boules Dbl 

zondag 21-8-2016 Koemarktpromotietoernooi Pr Purmer Boules Trp 

donderdag 25-8-2016 Zomertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zaterdag 27-8-2016 Adam&Evatoernooi W P.O.N. Dbl 

zaterdag 27-8-2016 Wormer Open Pr Nova Boules Dbl 

zondag 28-8-2016 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 28-8-2016 Heerhugowaards Open W ça Roule Dbl 
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Krentenmiktoernooi – zondag 22 mei 2016 
Zondag 22 mei verzamelden zich 29 teams voor de jaarlijks terugkerende 
Krentenmiktoernooi. Meestal is dit toernooi op Tweede Pinksterdag, daar dit jaar 
vanwege een hele vroege Pinksteren verplaatst naar zondag 22 mei. Meer richting 
zomer zou de kans op beter weer vergroten, zo werd gedacht. Maar ja, met het 
weer weet je het tegenwoordig niet. De voorspellingen waren slecht – veel 
regen(buiten). Dat viel gelukkig mee: het bleef droog tot ver in de middag. Zelfs van 
een beetje zon hebben we, vooral in de ochtenduren, mogen genieten. De teams 
die vlot de laatste partij speelden hielden het droog. De teams die de tijd namen 
om zich goed te concentreren moesten genoegen nemen met een nat pak.  
Toch kunnen we terugzien op een prachtige dag. Er is sportief gespeeld en de sfeer 
was goed. Met 29 teams hadden we een goede bezetting van het toernooi. Dit alles 
heeft er voor gezorgd dat de teams, maar zeker ook de organisatie, na afloop 
tevreden naar huis gingen! Hierbij wat foto’s die tijdens het toernooi zijn gemaakt. 
Van de winnaars zijn ook foto’s gemaakt, maar de redactie heeft die jammer 
genoeg niet ontvangen. 
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Hierboven alle uitslagen van de gehele dag. Om het goed te kunnen lezen moet er 
waarschijnlijk ingezoomd worden. 
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De totale uitslaglijst van het toernooi staat hieronder: 
 

plaats teamnr teamleden 
w/v 

totaal 

saldo +/- 

totaal 

1 16 Bert Metselaar en Onno Boermeester 5 48 

2 18 Roel Ris en Cor Pieterse 5 28 

3 28 Herman Soppe en Teun van Oijen 4 44 

4 19 Ruud de Bruin en Trees Nyman 4 33 

5 24 Max Tophoven To Kee 4 29 

6 29 Ludwig Tophoven en Iwan Gard 4 28(barrage) 

7 23 Erick v.d.Sluys en Rick v.d.Steen 4 28(barrage) 

8 26 Sandra de Waal en Laurent Niechcial 4 27 

9 1 Ruud en Cathy Tiels 4 18 

10 12 Cor Kuiper en Peter Breevaart 4 17 

11 27 Ron Bakker en Tinie Bergen 3 8 

12 17 Guus en Erica Hulsman 3 5 

13 11 Kees de Beurs en Greet Weel 3 4 

14 21 Leendert de Jong en Piet Bergen 3 2 

15 6 Sjaak Ooyevaar en Annie Koster 3 0 

16 2 Henk Proper en Paul.v.d.Broek 2 5 

17 
8 Gerard en Nel de Waal 2 -7 

25 Alie Huizinga en Ruud v.d.Ploeg 2 -7 

19 22 Dirk enTrudi Schekkerman 2 -10 

20 20 Juul en Zoë Tigchelaar 2 -12 

21 10 Dolly v. 't Hoff en Peter Bot 1 -19 

22 7 Gerda Takken en Joke van Velzen 1 -20 

23 4 Mieke Buis en Giel v. Baayen 1 -24 

24 13 Jaap en Paula Tool 1 -28 

25 14 Aik v.Velzen en Kees Takken 1 -32 

26 3 Kees en Lia Hagenaars 1 -33 

27 9 Lydia Boerekamps en Marion Klaassen 1 -34 

28 15 Ad en Joke Vleesenbeek 1 -43 

29 5 Richard de Jong en Gerie Buis 0 -20 
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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 mei/juni 2016 was de vorige 
aflevering).We vervolgen het verhaal waar 
we de vorige keer zijn geëindigd. Het 
hoofdstuk ‘Adviezen aan de tireur’ wordt 
beëindigd met de fijne kneepjes van het vak. 
 

Na de adviezen, nu de kneepjes van het 
vak. 

 Al eerder is gezegd dat je nooit met alle 
geweld een carreau moet willen 
schieten. Er is echter één uitzondering: 
als je de partij erdoor kunt winnen. 
Indien de mogelijkheid zich voordoet – 
en zeker geldt dat in een nek-aan-nek 
race – moet je altijd proberen de partij 
in één klap uit te maken. Schiet dus voor 
een carreau en jammer als het mislukt. 

 De tireur ziet altijd als eerste of zijn boule goed geschoten is of niet. Vanuit de 
cirkel staat hij er het beste voor om te kunnen zien waar zijn boule zal 
neerkomen. Doe nooit slechte spelers na die, zogenaamd voor de grap, 
uitroepen dat ze niet recht zijn terwijl ze wel degelijk zien dat ze zullen raken. Je 
zult terecht een lading verwijten over je heen krijgen en grote kans dat de partij 
er een onplezierige wending door zal krijgen. Natuurlijk kun je je wel eens 
vergissen. Je dacht dat je niet recht was en je zegt dat en het schot blijkt toch 
raak te zijn. Verontschuldig je dan bij je tegenstanders, want ongewild zou je 
hen beledigd kunnen hebben. Maar het beste is nog altijd om niets te zeggen 
als je geschoten hebt. 

 Verander nooit van houding als je schiet. Sommige tireurs zakken een beetje 
door hun knieën als zij op korte afstand schieten. Dat is een fout waar je twee 
keer last van kunt ondervinden: allereerst op het moment dat je op die 
ongebruikelijke wijze schiet en even later als je weer in je normale houding 
staat. 

 Houd er rekening mee dat een boule die voor het but ligt ‘lekkerder’ is om op te 
schieten dan een boule erachter. En dus ook gemakkelijker. Het is een kwestie 
van afstand maar vooral ook puur gevoelsmatig. Schiet daarom vaker op boules 
die voor het but liggen dan op boules erachter. Een boule voor het but hindert 
je pointeur bovendien en een boule erachter kan hem van dienst zijn. 
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 Op een terrein dat bezaaid ligt met stenen kan het wel eens gebeuren dat er 
een kei in de cirkel ligt waardoor je je voeten niet vlak op de grond kunt zetten. 
Speel dan niet. Haal die kei eerst weg en als dat niet kan, ga dan iets opzij staan. 
Het is noodzakelijk dat beide voeten goed vlak op de grond staan. Een kwestie 
van evenwicht uiteraard, maar ook van innerlijke rust. Je zou immers aan niets 
anders denken dan aan die steen onder je voeten en dat kan funest zijn. Maak 
dus altijd, indien dat nodig is, de grond onder je voeten vlak en schiet pas 
daarna. 

 Is het nog nodig om te zeggen dat je iedere vorm van bijgeloof uit de weg moet 
gaan? Bij wijze van voorbeeld volgt nu een tamelijk veel voorkomende situatie. 
Een tireur mist zodra een bepaalde persoon zich in het publiek mengt. Waarom 
heeft hij zo de schrik in de benen vanwege die nieuwkomer? Wel, simpelweg 
door een samenloop van omstandigheden. De betreffende speler heeft ooit 
eens tweemaal achtereen gemist, precies op het moment dat die toeschouwer 
arriveerde. Je reinste toeval natuurlijk, maar een paar dagen later gebeurde 
hetzelfde. Sindsdien is de tireur in kwestie steeds bang voor de komst van die 
persoon, die hij als een onheilsbrenger ziet. Hij weet zeker dat hij dan weer zal 
missen, want hij mist steeds op dat bewuste ogenblik. 

Andere tireurs missen omdat ze een grondige hekel hebben aan zo’n 
nieuwkomer. Of, en dat komt ook vaak voor, omdat deze een befaamd speler 
is. Het is zeer moeilijk om spelers van dergelijke obsessies af te helpen. Een 
echte goede raad valt hier nauwelijks te geven. Vooral door het simpele feit 
alleen al dat je weet er niet aan te mogen denken, zal je bij voorbaat zo goed als 
zeker missen. 

 Tot slot nog enkele opmerkingen over de vorm van een tireur. Voor een tireur 
die op dreef is, die in vorm is, lijkt de speelafstand altijd korter dan in 
werkelijkheid. Voor zijn gevoel liggen de boules die hij moet raken steeds 
vlakbij. Op het moment dat hij schiet, gaat zijn arm met gemak en zonder enige 
inspanning omhoog en lijkt de boule in zijn hand zo licht als een veertje. Voor 
een tireur die uit vorm is, lijkt diezelfde boule juist loodzwaar. Hij zal zich 
moeten forceren en de afstand lijkt ook veel groter. 

Als je lekker draait, heb je op het moment van het schieten een gevoel van 
volmaakt evenwicht. Van zekerheid en van zelfvertrouwen. Je voelt je stevig op 
je benen staan en je bent ervan overtuigd dat je zult raken. Prima voortekenen, 
die het beste doen beloven… 

 Bij al het voorgaande moet nog worden opgemerkt dat het rendement van een 
tireur voor een niet onbelangrijk deel te danken is aan wat in het Frans coup de 
poignet wordt genoemd. Een uitdrukking die niet of nauwelijks te vertalen is en 
het beste kan worden omschreven als een soort contra-effect vanuit de pols. 
Aangezien het iets automatisch is en bijna niet te controleren, is het nauwelijks 
aan te leren of te verbeteren. Je moet het nemen voor wat het waard is. Het 
weinige dat erover gezegd kan worden is dat de pols bij het naar achteren 
zwaaien van je werparm ‘gebroken’ dient te worden. Dat wil zeggen dat de 
hand met de boule op het hoogste punt van de uithaal extra meebuigt in de 
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richting van de zwaai. Soms zelfs zover dat de boule bijna de binnenkant van de 
pols raakt. Tijdens het naar voren zwaaien en op het eigenlijke moment van 
loslaten bevorder je daardoor een betere afwikkeling van de hand met de 
boule. De boule krijgt als het ware een ‘zwiepje’, een contra-effect dus. 

Het bovenstaande is echter niet voor iedereen weggelegd, want het vereist een 
grote mate van lenigheid in het polsgewricht. Het is helaas niet anders, in het 
petanque doet de pols niet altijd wat het hoofd wil. 

Je zult zelf wel ontdekken dat op dagen dat alles goed marcheert je polsgewricht 
een soepel draaiende en goed gesmeerde machine lijkt te zijn. Je boules vliegen als 
vanzelf uit je hand. Als het daarentegen niet loopt, lijkt het alsof je arm en je hand 
aan elkaar vastgeklonken zitten, alsof er geen soepel gewricht tussen zit. Zonder 
een goede en soepele beweging van je pols zal je schot gebrekkig blijven, vaak te 
kort. Als je een tireur hoort zeggen ‘Het lukt me niet meer’, kun je er zeker van zijn 
dat er iets met zijn pols aan de hand is en niets anders dan dat. 

Het hoofdstuk ‘Adviezen aan de tireur’ is hiermee afgesloten. Een volgende keer 
beginnen met het hoofdstuk ‘Adviezen aan de pointeur’. (wordt vervolgd) 
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Verjaardagen in juli en augustus 2016  

Rob Wolder 8 juli 
 

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  
 
Ook dit keer geen echte bijzonderheden ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iemand vergeten? Meld het even aan de redactie! 
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Buddléia 
 

Wat weten vlinders van augustus?  

De buddléia bloeit, ze nemen het  

ervan. Je dochter kan dat eigenlijk  

niet aan, zo ijl, zo flinterdun 

 

haar jurk. Je bent haar vader maar  

kunt kijken als een man. Waar eindigen  

haar poten? Hoge zomen vangen wind,  

de zomer raakt nu op zijn bangst. 

 

Ze fladdert weg, je kijkt haar na zoals  

de vriend die laatst iets ongelukkigs  

zei toen zij op haar fiets passeerde. 

 

Later als het licht de middag heet  

en scherp maakt bij de sloot aan gene  

zijde jaagt een man bij de buddléia 's. 

 

 

Victor Vroomkoning  

uit: Oud zeer,  

Manteau, Antwerpen/Amsterdam 1993 

 


