Een uitgave van

Opgericht 16 november 1998

BESTUUR
Voorzitter:

Elly de Vries
 Schouwschuit 28
1613 CK Grootebroek

 0228 - 514833
@ ellydevries48@hotmail.com

Secretaris:

Joop Doornaar
 Rak 14
1611 JX Bovenkarspel

 06 - 13562860
@ joopenpatriciadoornaar@quicknet.nl

Penningmeester:

John Laan
 0228 - 514476
 Hertog Albrechtstraat 395 @ john@admjlaan.nl
1611 GL Bovenkarspel

Alg./Wedstrijdzaken: Fred Stuyts
 Briljant Starstraat 8
1611 DS Bovenkarspel

 06 - 52092022
@ cafrest@kpnmail.nl

Kantine en banen: Nassaupark, Bovenkarspel
Rekeningnummer Rabobank: NL47 RABO 0317 3507 14
Lid N.J.B.B. sinds 01-01-2002 – lidnr. 07-027
Inschr.nr. K.v.K. Hoorn: 37082617
e: dedrommedaris1998@gmail.com
Website: jbc-de-drommedaris.nl

2

Redactie Boule-praat:
Jan Koekkoek
 Stullenbaan 34
1602 JC Enkhuizen
0228 - 322273
@ jan.koekkoek@gmail.com
jkoekkoek

Van het bestuur
We zijn alweer twee
maanden in het nieuwe
jaar. We hebben een
nieuwjaarsreceptie
gehad die heel gezellig
was. Bij binnenkomst
stond de koffie klaar
met een stuk tulband,
gebakken door Carla. De
liefhebbers hebben nog
een potje gebouled en
daarna
stonden
de
hapjes
en
drankjes
klaar, waaronder de
salades gemaakt door
Bep (zie pag. 4). De club heeft nu alweer 26 leden,
dus het gaat de goede kant op! Laten we hopen dat
de kou langzaam aan verdwijnt en dat het
sneeuwschuiven en sneeuwboulen (zie foto) eenmalig
was. Het is nog geen korte-broeken-weer, maar de
lente is in aantocht.
Noteert u alvast het pointeerkampioen-schap op 9
april en de voorjaarsledenvergadering op 21 april in
uw agenda?!
Het bestuur
Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 22 april 2017
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een
andere manier mag natuurlijk ook!
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Nieuwjaarsreceptie
Hierbij een aantal foto’s van de nieuwjaarsreceptie.
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Puzzel

Zoek de 10 verschillen.
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Toernooiagenda
Maart 2017
zaterdag

4-3-2017

Stoere mannen toernooi

W

De Stetters

Dbl

zondag

5-3-2017

Manegetoernooi

Pr

Onderhands

Dbl

donderdag

9-3-2017

Wintertoernooi

Pr

Celeritas

Dbl

zaterdag

11-3-2017

NPC

NJBB

zondag

12-3-2017

Lentetoernooi

W

Ça Roule

Dbl

zaterdag

18-3-2017

Gezellige Meiden toernooi

W

De Stetters

Dbl

zondag

19-3-2017

Krokustoernooi

W

Purmer Boules

Dbl

donderdag

23-3-2017

Wintertoernooi

Pr

ASV Celeritas

Dbl

zaterdag

25-3-2017

NPC

zondag

26-3-2017

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

woensdag

29-3-2017

Midweektoernooi

Pr

Les Mille Iles

Dbl

NJBB

April 2017
zaterdag

1-4-2017

NPC

NJBB

zondag

2-4-2017

Lentetoernooi

W

P.O.N.

Dbl

donderdag

6-4-2017

Zomertoernooi

Pr

ASV Celeritas

Dbl

zaterdag

8-4-2017

NPC

zaterdag

8-4-2017

Paastoernooi

Pr

Atlantic Boules

zondag

9-4-2017

Pointeerkampioenschap

Intern

De Drommedaris

zondag

9-4-2017

Competitie NJBB

dinsdag

11-4-2017

Daglichttoernooi

Pr

Boule Plaisir

Dbl

zaterdag

15-4-2017

Vuurtorentoernooi

W

Entre Nous

Dbl

donderdag

20-4-2017

Zomertoernooi

Pr

ASV Celeritas

Dbl

vrijdag

21-4-2017

Voorjaarsledenvergadering

De Drommedaris

zondag

23-4-2017

ZomerCompetitie NJBB

onder voorbeh.

donderdag

27-4-2017

Koningstoernooi

Pr

Les Mille Iles

Dbl

zaterdag

29-4-2017

Floristoernooi

Pr

Nova Boules

Dbl

zondag

30-4-2017

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

30-4-2017

Competitie NJBB

NJBB
Dbl

onder voorbeh.

onder voorbeh.
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Toernooikalender
Met ingang van 1 januari 2017 bestaan
er geen afdelingen meer bij de NJBB.
Dat betekent dat er ook een einde is
gekomen aan de website van onze
vertrouwde NJBB Afdeling 07 met
daarop de Toernooiagenda voor onze
regio. We zullen het nu moeten doen
met een landelijke toernooikalender
op een centrale plek.
Voor de redactie is het nu een stuk
lastiger geworden om de toernooiagenda samen te stellen – tussen alle
toernooien van het gehele land
moeten de toernooien gezocht worden
die in onze regio samenvallen.
Zo zie je maar: elke verandering is geen verbetering!
Mocht u overigens ooit ergens een toernooi willen bezoeken in een plaats buiten
eigen regio, dan verwijst de redactie u graag naar de volgende website van de
NJBB: http://nlpetanque.nl/kalender/. Daar is een actuele Excel-bestand te
downloaden met alle toernooien in Nederland georganiseerd door verenigingen
aangesloten bij de NJBB.

Reglement voor de Petanquesport (RPS)
Tot nu toe werden de wedstrijden altijd gespeeld
volgens het Internationaal Spelreglement
Petanque (ISP). Vanaf 1 maart 2017 vervangt het
RPS de ISP.
Het nieuw RPS is te vinden op de website van de
NJBB. Ook is hier een document te vinden met
een overzicht tussen het oude en het nieuwe
reglement. Vooral dit laatste is handig als u
bekend bent met het oude reglement en wilt
weten wat de verschillen tussen beide
reglementen zijn.
De genoemde zaken staan hier:
http://nlpetanque.nl/reglement-voor-depetanquesport-rps-vervangt-het-isp-per-1-maart2017/
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Volle zon over het petanque - Otello
Hierbij een negende aflevering uit dit
interessant boek over petanque. We pakken
de draad op waar we de vorige keer zijn
geëindigd, hoofdstuk 8 – Milieu wordt in
zijn geheel geplaatst dit keer. En we maken
een begin met hoofdstuk 9 – De boules.
Na de negen adviezen uit de vorige
aflevering, ook nu weer een aantal kneepjes
van het vak. De milieu (letterlijk: het
midden) is de speler die de middelste plaats
in een triplette bezet. Hij heeft twee taken
te vervullen, want al naar gelang de
omstandigheden zal hij moeten schieten of
plaatsen. Het is zonder enige twijfel de
moeilijkste plaats in het team.
Van de milieu worden bijzondere
kwaliteiten gevraagd. Hij dient alle
technische nuances van het spel te
beheersen en over een grote dosis
spelinzicht te beschikken. De milieu moet
vaak als laatste spelen op een terrein dat
bezaaid ligt met boules. De boules van zijn
medespelers mogen niet verplaatst
worden, want voor alles dient hij er voor te zorgen dat het spel dat zijn
voorgangers hebben opgebouwd, niet stuk gemaakt wordt. Tegelijkertijd heeft hij
wel last van de boules van zijn tegenstanders en moet hij zich zien te behelpen met
de enig overgebleven vrije doorgang. Wat normaal gesproken het beste traject of
de overige moeilijkheden van het terrein dan ook mogen zijn.
Perfecte techniek
De milieu zal vaak met effect moeten spelen – naar links of naar rechts – om met
zijn boules van de ene of de andere kant binnen te komen. En dat alles met een
maximum aan behendigheid en voorzichtigheid. Boven aan het lijstje van vereiste
kwaliteiten om deze post goed te kunnen bezetten dient dan ook een perfecte
techniek te worden geplaatst. Als een milieu moet schieten, is dat vaak op een
verscholen boule of op een boule die vlak naast een andere ligt die niet geraakt
mag worden. Hij moet vaak alleen die ene boule verwijderen en die andere, daar
vlak naast, laten liggen. En dat op een heel subtiele en lastige manier.
Spelinzicht
Vereist is ook een zeer goed spelinzicht, want keer op keer ziet de milieu zich voor
totaal nieuwe situaties geplaatst, die allemaal het resultaat zijn van de grote
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hoeveelheid variaties die het petanquespel te bieden heeft. Ga maar na, de
pointeur speelt als eerste zijn boules, dan komt de tireur tussenbeide om de
geplaatste boules te verdedigen en als laatste komt de milieu in actie, die zich dan
geconfronteerd ziet met de erfenis – goed of slecht – van zijn medespelers. En hij
moet dan maar zien hoe hij eruit komt. Hij heeft een regelende taak, hij moet
dingen doen die zijn teamgenoten hebben nagelaten, fouten goedmaken en
aanvallen of verdedigen al naar gelang de situatie. Hij moet een soort schokbreker
zijn om de klappen op te vangen, maar tegelijkertijd ook een aanvaller van kaliber
om de tegenstander achter de vodden te zitten. Zijn manier van spelen wordt
bepaald door het verloop van de werpronde en de verrichtingen van beide teams.
Alertheid
Een andere noodzakelijke eigenschap van een goede milieu is alertheid. Hij mag
nooit overrompeld worden door een onvoorziene wending in het spel, hij moet
voortdurend op zijn qui-vive zijn. Alle mogelijke verwikkelingen moet hij doorzien
en er adequaat op reageren door het vinden van een passende manier van spelen.
Koelbloedigheid
Koelbloedigheid is eveneens onontbeerlijk voor een speler op deze plaats. Hij mag
zich nooit druk maken of opwinden tegenover zijn medespelers en omdat hij als
laatste speelt, mag hij nooit vergeten dat zijn eventuele stommiteiten door
niemand meer te herstellen zijn. Op wat hij doet is geen beroep of correctie meer
mogelijk. Trouwens, de minste bitsheid of humeurigheid kan al een aanzienlijk
verlies aan punten opleveren. Aan het einde van de werpronde wordt het spel
immers kwetsbaar; als bijna alle boules in het spel liggen.
Allroundheid
De vereiste vaardigheden voor het vervullen van een dergelijke moeilijke taak lijken
nog in belangrijkheid toe te nemen als je bij dit alles in overweging neemt dat er in
een team van een zeker niveau soms van positie gewisseld moet kunnen worden.
De milieu moet in staat zijn een falende tireur gedurende twee of drie werpronden
te vervangen, net zolang totdat deze weer terug in de partij is. Een paar
ogenblikken later is de pointeur het spoor bijster geraakt en moet de milieu ook op
die plaats kunnen opereren.
De milieu moet dus een soort manusje-van-alles zijn, van alle markten thuis, en hij
moet in een voortdurend wisselend ritme kunnen spelen. Hij moet alles kunnen, hij
is het sluitstuk van het team, de joker die je op elk gewenst moment kunt inzetten.
Wat hij doet is altijd van doorslaggevend belang. Hij kan zijn team maken of
breken.
Goede milieus zijn altijd zeldzaam geweest en zullen dat ook altijd blijven. Het
publiek heeft voor hen niet die ademloze bewondering die het voor tireurs heeft.
Maar het waardeert hen wel en begrijpt de moeilijkheden van hun taak.
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Je moet de toeschouwers eens bewonderend horen mompelen als een milieu in
één en dezelfde werpronde met zijn eerste boule raak schiet om er vervolgens met
zijn tweede nog een punt bij te maken: - Hij daar, die kan alles, ‘t is een Monsieur
des boules!
De verschillende adviezen die voor de pointeur golden, zijn ook van toepassing op
de milieu. Die met betrekking op de tireur ook, want de milieu moet deze taken
steeds afwisselen.
Eigenlijk is de rol van de milieu in een bepaald opzicht onnatuurlijk. Het petanque
kent immers twee disciplines: plaatsen en schieten. En die twee disciplines hebben
volgens een universeel principe twee uitvoerenden doen ontstaan: de pointeur en
de tireur. En als je aan de hand daarvan een team zou samenstellen, zou dat team
slechts uit twee spelers bestaan. Maar daar is toch nog een derde aan toegevoegd.
Waarom dan wel? Was het misschien om een tussenpersoon te creëren, een soort
koppeling tussen die twee posten die zo verschillend van karakter zijn? Of
misschien om het spel, dat op het eerste gezicht zo simpel leek, gecompliceerder te
willen maken?
Hoe dan ook, het petanquespel is er door verrijkt, is er interessanter en
gevarieerder door geworden. Maar de taak van de milieu is er niet gemakkelijker
op geworden. Een bijzonder lastige en nauwgezette taak die hem tot de
duizendkunstenaar van het boulespel heeft gemaakt.

DE BOULES
De boules – het gereedschap om te kunnen overwinnen – vormen een onmisbaar
onderdeel van je bestaan als boulespeler. Het spreekt voor zich dat je ze met de
grootst mogelijke zorg moet aanschaffen.
Ongetwijfeld zal je, toen je met het spel begonnen bent, gekozen hebben voor een
diameter en gewicht die je geschikt leken. Afhankelijk van de grootte van je hand,
de lengte van je vingers, je fysieke kracht en je manier van spelen. De gemiddelde
boule heeft een diameter van 73 millimeter en weegt rond de 710 gram: 73-710
zullen de insiders zeggen.
Maak een definitieve keus. Verander niet onophoudelijk van grootte en gewicht.
Doe geen spelers na die, als zij niet in vorm zijn, opeens met andere boules gaan
spelen. Dit soort veranderingen maken het er echt niet beter op, integendeel
eerder.
Het patroon
Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt ten aanzien van het aantal grammen en
millimeters, wijd dan al je aandacht aan de keuze van het aantal groeven. Dat wil
zeggen, het patroon dat het oppervlak van een boule opsiert. Echter, die groeven
dienen niet alleen maar ter versiering, zoals het merendeel van de spelers denkt.
Hun functie is een dubbele.
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In de eerste plaats zijn ze bedoeld om de verschillende boules van elkaar te kunnen
onderscheiden. Kies indien mogelijk voor een weinig gangbaar patroon, het
voorkomt pijnlijke verwisselingen met boules van een andere speler. Het komt wel
eens voor dat iemand op een boule schiet van een van zijn medespelers, doordat
die boules zo op elkaar leken.
Door een ongebruikelijk patroon te kiezen, bespaar je je bovendien een ander
vervelend ongemak. Aan het einde van een werpronde raapt een onervaren speler
die op het terrein naast het jouwe speelt, een van jouw boules op en laat een van
zijn eigen boules liggen doordat hij zich heeft vergist door de sterke gelijkenis.
Zodra je de vergissing ontdekt hebt, zal je op zoek moeten naar die onervaren of
verstrooide speler. En als gevolg daarvan ontstaan er oponthoud, ergernis en
mogelijk zelfs spanningen. Soms zal je speurtocht zelfs tevergeefs zijn en zal je een
compleet nieuwe set moeten kopen, omdat de boule die je gevonden hebt
weliswaar als een druppel water op de jouwe lijkt, maar wel vijftig gram lichter is.
Verder zijn de groeven in de boules van belang in verband met je manier van
spelen. Afhankelijk daarvan moet je kiezen voor een bepaald patroon. Het nu
volgende zal dat duidelijk maken.
Je ziet vaak spelers hun hand over de grond halen of voortdurend droogmaken aan
hun doekje of hun kleren. Spelers als deze hebben er behoefte aan om met een
droge hand te spelen.
Als dat ook voor jou geldt, moet je gladde boules kiezen, zonder groeven. Want
vast en zeker behoor je dan tot de categorie spelers die hun boules niet aan hun
vingers of hun handpalm willen voelen plakken.
Als je daarentegen de noodzaak van een vochtige hand voelt – je hebt regelmatig
behoefte om je hand vochtig te maken – wil dat zeggen dat je je boule stevig wilt
vasthouden. Dat je hem graag goed wilt ‘voelen’. Kies in zo n geval voor boules met
veel groeven, want die geven het meeste houvast, geven een betere ‘grip’.
Onthoud dat lichtgekleurde boules gladder zijn, beter glijden en vooral geschikt zijn
voor de eerste categorie spelers. Spelers dus die het liefst met een droge hand
spelen. De andere boules, dus met donkerdere tinten, zijn zachter en krijgen van
lieverlee een ruwer oppervlak door kleine beschadigingen of door oxidatie en
maken daardoor een beter contact met de hand. Daarom zullen ze vooral geschikt
zijn voor spelers die hun boules goed willen vasthouden.
Omdat een gladde boule minder gauw aan de hand blijft kleven dan een boule met
groeven, zal een tireur daar doorgaans de voorkeur aan geven. Bij het plaatsen is
dat juist andersom. Een pointeur wil zijn boule graag ‘voelen’ omdat hij er veel
meer mee moet doen: hoge portees werpen, met effect spelen, enzovoort. Een
pointeur zal dus bij voorkeur met boules met veel groeven spelen. Bovendien heeft
zo’n boule een betere ‘grip’ op het terrein.
Hierover nog een extra opmerking. Een lichtgekleurde boule – roestvrij en
bovendien goed uitgebalanceerd – heeft een grotere precisie in het spel dan een
donkere boule. Maar een donkere boule daarentegen heeft het voordeel dat hij
zachter is doordat hij een geringere harding heeft meegekregen bij de fabricage.
Daardoor zal zo’n boule bij het plaatsen niet zo gauw verkeerd op de grond
neerkomen, bijvoorbeeld wanneer hij op een steen of een harde ondergrond zou
vallen. Een voordeel dat ook geldt bij het schieten. Als je met een zachte boule
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schiet, zal deze bij een voltreffer minder ver wegspringen dan een harde boule,
doordat de klap beter wordt geabsorbeerd.
Het bovenstaande dient overigens gepreciseerd te worden. Het fabricageproces
van boules heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld en tegenwoordig zijn er
ook roestvrije zachte boules, zogeheten ‘anti-rebond’ (tegen het terugstuiten),
verkrijgbaar. Uiteraard zijn deze laatste boules veel prijziger dan ‘gewone’ boules.
Hoe het ook zij, kies boules naar je eigen smaak: blank, grijs, blauw, zwart of geel.
Maar laat je niet uit zuinigheidsoverwegingen verleiden om goedkope boules aan
te schaffen die voor kinderen of voor op de camping bedoeld zijn. Of voor spelers
die alleen maar zo nu en dan spelen. Omdat deze boules van mindere kwaliteit zijn,
bieden ze geen enkele garantie op deugdelijkheid of op een goede uitbalancering.
Eigenschappen die onmisbaar zijn om met de voor het boulespel vereiste precisie
te kunnen spelen.
Om een idee te geven voegt Otello eraan toe dat hijzelf bij het jeu provençal altijd
met lichtgekleurde boules heeft gespeeld (de grotere afstanden waarover gerold
moest worden vereisten een onberispelijke kwaliteit) en bij het petanque met
grijze boules, omdat die daar in het voordeel waren.
(wordt vervolgd)

Zappsport promoot jeu de boules
Zapp is het jeugdprogramma van de NPO voor
kinderen van 6 tot en met 12 jaar. In het programma
wordt regelmatig in het onderdeel Zappsport aan
diverse sporten aan dacht besteed.
Op zaterdag 11 februari jl. werd jeu de boules voor de jeugd gepromoot in het
programma Zappsport. Het programma is te bekijken via de volgende link:
http://www.zapp.nl/zappsport/gemist/AT_2071909
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Verjaardagen in januari en februari 2017
1 maart
2 maart
8 maart
18 maart
23 maart
30 maart
5 april
24 april

Jan Koekkoek
Carla Stuyts
Coen Hendriks
John Hanff
Fred Stuyts
Ad Hamaker
Wim de Vries
John Laan

Opvallend veel 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
Het griepvirus heeft ook bij de leden van de
club toegeslagen. Velen hebben het enige
dagen rustiger aan moeten doen. Inmiddels is
iedereen gelukkig wel weer opgeknapt.
Op 22 februari bereikte ons het bericht dat
ons oud-lid Jaap Tool op 21 februari jl. is
overleden. Wij wensen zijn familie en naasten
sterkte.
Iemand vergeten?
Meld het even aan de redactie!
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