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BESTUUR 
 
Voorzitter:  Elly de Vries     0228 - 514833 
    Schouwschuit 28  @ ellydevries48@hotmail.com 
   1613 CK Grootebroek 
                
Secretaris:  Joop Doornaar    06 - 13562860 
    Rak 14   @ joopenpatriciadoornaar@quicknet.nl  
   1611 JX Bovenkarspel 
 
Penningmeester: John Laan     0228 - 514476  
    Hertog Albrechtstraat 395 @ john@admjlaan.nl  
   1611 GL  Bovenkarspel 
  
Alg./Wedstrijdzaken: Fred Stuyts     06 - 52092022 
    Briljant Starstraat 8  @ cafrest@kpnmail.nl 
   1611 DS  Bovenkarspel 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantine en banen:  Nassaupark, Bovenkarspel   Redactie Boule-praat: 
        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    @ jan.koekkoek@gmail.com  
Website:  jbc-de-drommedaris.nl            jkoekkoek 
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Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:   

zaterdag  24 juni 2017 
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een 
andere manier mag natuurlijk ook! 

Van het bestuur 
 

De eerste vergadering van 
het nieuwe bestuur hebben 
we alweer achter de rug. Er 
is onder andere besloten de 
trainingen, na de vakanties, 
in september te doen. 
 
Ook hebben we het pointeer 
kampioenschap gehad. 
Leuke maar ook lastige 
opdrachten.  
En we hebben een nieuwe 
pointeer kampioen:  Leendert! 
Van harte gefeliciteerd hiermee! 
  
Op 21 mei hebben we weer ons Krentenmiktoernooi. 
U kunt zich hiervoor al opgeven. Ik heb nog wel 
vrijwilligers nodig die willen helpen die dag.  
Laten we hopen op een mooie, zonnige dag. 
 
Het bestuur  

mailto:jan.koekkoek@gmail.com
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Rabo Fietssponsortocht 

 

Op zaterdag 10 juni 2017 organiseert Rabobank West-Friesland de Rabo 
Fietssponsortocht. Door mee te doen kan tot maximaal € 250,- bij elkaar worden 
gefietst voor de clubkas. De Drommedaris heeft zich aangemeld. Mocht u interesse 
hebben om mee te fietsen neem dan contact op met het bestuur. 
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Puzzel 
Zoek de 10 verschillen. Thema is windeldiefstal en wie zo slim is de twee plaatjes 
met Photoshop over elkaar heen te leggen speelt vals. 
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Toernooiagenda 
 
Mei 2017 
zaterdag 6-5-2017 NPC   NJBB   

zaterdag 6-5-2017 Mayonaisetoernooi W Atlantic Boules Dbl 

zondag 7-5-2017 Sateh toernooi W ASV Celeritas Dbl 

zondag 7-5-2017 resrvedag Competitie   onder voorbeh.   

dinsdag 9-5-2017 Daglichttoernooi Pr Boule Plaisir Dbl 

zondag 14-5-2017 Moederdag       

donderdag 18-5-2017 Zomertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zaterdag 20-5-2017 The Spirit of wine toernooi Pr Bonne Chance Dbl 

zondag 21-5-2017 Krentenmiktoernooi Pr De Drommedaris Dbl 

donderdag 25-5-2017 Kikkertoernooi Pr Odiz Frogs Dbl 

donderdag 25-5-2017 Hemelvaartsdagtoernooi Pr Radboudboulers Dbl 

zaterdag 27-5-2017 Maarten Heymantoernooi W Les Mille Iles Trp 

 

 
 
Juni 2017 
vrijdag 2-6-2017 Luilaktoernooi Pr Boule Plaisir Dbl 

zondag 11-6-2017 Zomertoernooi Pr De Drommedaris Dbl 

zondag 11-6-2017 Doublettentoernooi W Elza Boules Dbl 

dinsdag 13-6-2017 Daglichttoernooi Pr Boule Plaisir Dbl 

zondag 18-6-2017 Vaderdag       

woensdag 21-6-2017 Midweektoernooi Pr Les Mille Iles Dbl 

donderdag 22-6-2016 Zomertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zondag 25-6-2017 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 25-6-2017 Schager Open toernooi W P.O.N. Dbl 

donderdag 29-6-2017 Strandtoernooi W De Stetters Dbl 
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Pointeerkampioenschap 
De pointeer kampioenschappen vonden plaats op zondag 23 april 2017. Acht leden 
deden hier aan mee. Natuurlijk hadden wij meer deelnemers verwacht  maar 
kennelijk dorsten de thuisblijvers het niet aan om hun krachten te meten. 
 
Hieronder staan alle oefeningen die er gedaan moesten worden om punten te 
scoren. 
 
Er werd gepointeerd op 6, 7, 8 en 9 meter met drie boules per keer. 
 
 
Oefening 1      Oefening 2 
De boule tussen de twee lijnen   1 Boule voor de streep. De boule tussen  
plaatsen is 3 punten.    De lijnen plaatsen zonder de daarvoor 
      liggende boule te raken is 3 punten. 
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Oefening 3     Oefening 4 
De boule in het 1

e
 vak is 3 punten,  De boule in vak A en C is 3 punten en 

in het 2
e
 vak 1 punt.    In vak B is 5 punten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oefening 5 
De boule in de eerste twee vakken is 3 
punten en de boule in de laatste twee 
vakken is 5 punten. 
 
 
 
Oefening 6 (zonder figuur) 
Er werd nog een zesde oefening gespeeld. 
Een cirkel met een doorsnede van 
ongeveer 60 cm met daarvoor boules met 
een tussenruimte van ongeveer 10 cm. Als 
de boule in de cirkel bleef liggen en er 
werd geen daarvoor liggende boule 
geraakt kon er per boule 20 punten 
worden verdiend. 
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Alleen Lilian en Sjaak konden bij deze laatste oefening 1 boule in de cirkel krijgen 
en kregen er dus 20 punten bij. 
De spanning steeg ten top omdat deze laatse oefening wel eens beslissend zou 
kunnen zijn voor de winnaar. Om jullie niet verder in spanning te houden, hierbij de 
uitslag: 

1. Leendert met 117 punten 

2. Sjaak met 114 punten (wel ff die 20 er bij!) 

3. Fred met 109 punten 

4. Elly met 109 punten 

5. Lilian met 105 punten (ook ff 20 punten er bij!) 

6. Dirk de V. met 93 punten 

7. Annie met 91 punten 

8. Stef met 89 punten 

Leendert is daarmee de pointeerkampioen van 2017! Leendert van harte 
gefeliciteerd en zoals je ziet, oefenen helpt echt! Je hebt het verdiend. 
De andere deelnemers hoeven zich niet te schamen, want ik vind dat jullie allemal 
winnaars zijn. Het was leuk en gezellig. Bedankt daarvoor. 
 
Nico Bakker 
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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 
vervolgens  met het tweede deel van 
hoofdstuk 9 – De boules. 
 
Het gewicht 
We kunnen dit hoofdstuk niet afsluiten 
zonder het over een eeuwigdurend 
twistpunt te hebben: moet je met zware of 
lichte boules spelen? Tussen de 650 en 800 
gram heb je een heel scala aan mogelijk-
heden. Sommige spelers spelen het liefst 
met zware boules, andere met lichte. Zowel 
voor het een als voor het andere is iets te 
zeggen. 
 
Allereerst met betrekking tot de pointeur. 
Een lichte boule heeft eerder de neiging om 
zich grillig en springerig te gedragen – te 
gaan huppelen als het ware – en is veel 
gevoeliger voor het effect van stenen. Veel pointeurs hebben schrik om met lichte 
boules te spelen en zij hebben er vaak veel moeite mee. Een zware boule geeft hun 
daarentegen een beter gevoel van zekerheid: op zijn weg naar het but drukt zo’n 
zware boule veel gemakkelijker een steen de grond in of opzij. Maar bij het 
neerkomen op de donnee maakt een zware boule een dieper gat in de grond en dat 
is weer een nadeel. Hij wordt soms te veel gesmoord of valt zelfs volledig ‘dood’. 
Een pointeur kan erdoor in de war raken en niet meer weten met welke kracht hij 
moet gooien. En bovendien kan er op de bodem van zo’n gat soms een verscholen 
kei liggen die de boule abrupt van richting doet veranderen. Een lichte boule zal 
daar minder last van hebben, omdat die niet zo’n diep gat maakt. Om die reden kan 
een lichte boule vaak probleemloos neerkomen op een plek waar een zware boule 
even tevoren slecht is gevallen. 
Als boules hoog de lucht in moeten worden gespeeld, zijn zware in het voordeel. Bij 
het neerkomen vallen ze beter dood en bij het werpen hoef je ze niet zo stevig vast 
te houden als lichte boules. Als een zware boule van grote hoogte neerploft, zal hij 
zich door zijn gewicht in de grond vast boren. 
Bij het spelen op zand (dat wil zeggen, op een rulle toplaag met een harde 
ondergrond) zal een lichte boule zich gemakkelijker naar het terrein voegen dan 
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een zware, die gauw een te diep spoor zal trekken. En dat op tamelijk grillige en 
onberekenbare wijze, al naar gelang de snelheid en het effect. Hoe groter de 
snelheid, des te ondieper het spoor zal zijn en hoe meer effect, des te dieper. Als 
gevolg daarvan zal je boule op het ene moment afgeremd worden en op het 
andere niet. Als pointeur kun je er moeilijk staat opmaken en er behoorlijk door 
van slag raken. 
Een zware boule biedt wel weer beter weerstand tegen een aflopend terrein, 
doordat die niet zo ver zal afdalen of doorrollen. 
 
Vervolgens met betrekking tot de tireur. 
Je maakt eerder een carreau of een palet (een bijna-carreau, een schot waarbij je 
‘overhoudt’) wanneer je met een lichte boule op een zware schiet dan andersom. 
Kwestie van grotere weerstand die de schietboule ontmoet op het moment van 
raken. Als je met een boule van 780 gram een boule van 650 gram goed recht 
raakt, zal de schietboule de geraakte boule willen volgen omdat hij niet voldoende 
weerstand ondervonden heeft om afgestopt te worden. Natuurlijk lukt het je wel 
eens om in zo’n geval een carreau te maken, maar dat is toch heel zeldzaam. Als je 
daarentegen met een lichte boule een zware raakt, zal die laatste door zijn gewicht 
jouw boule gemakkelijker laten stoppen… of hem soms zelfs laten terugstuiten. 
Een lichte boule is aanzienlijk minder vermoeiend dan een zware en geeft minder 
kans op onverhoedse en ongecontroleerde bewegingen van de hand of van de 
vingers (in het Frans crochet geheten: een boule die aan de vingers blijft haken). 
Dat kan je overkomen als je op kracht schiet, zonder souplesse. Met lichte boules 
kun je subtieler schieten. Een zware boule geeft daarentegen meer vastheid aan de 
arm met daardoor minder risico op afwijkingen of kans dat de boule te vroeg uit de 
hand glipt. 
Er wordt vaak gedacht dat je met zware boules gemakkelijker ‘van voren’ kunt 
schieten (de schietboule komt, alvorens het doelwit te raken, enkele centimeters of 
decimeters daarvoor op de grond neer) dan met lichte en dat zware boules beter 
aan de grond zouden blijven (in het Frans: ramasser; letterlijk: verzamelen). Een 
onjuiste gedachte. Langs de grond schieten (in het Frans: raspaille, rafle of raclette) 
is voornamelijk een kwestie van de boog die de boule door de lucht beschrijft en 
van de kracht en het effect waarmee geschoten wordt. Daarom zal de ene tireur 
beter met zware boules langs de grond schieten en de andere juist met lichte. 
Samenvattend kun je stellen dat zware boules in het voordeel zijn op slechte en 
moeilijke terreinen en lichte boules op goede en makkelijke. 
 
Welnu, zwaar of licht, de keus is aan jou. Laat je, vóór iedere andere overweging, 
vooral door je eigen smaak leiden. En als je des ondanks niet tot een besluit kunt 
komen, weet dan dat een zware boule een grotere zekerheid biedt. 



 

13 

Proefondervindelijk soms, of al naar gelang je voorkeur, zal je uiteindelijk voor een 
gewicht hebben gekozen dat je ruimschoots bevalt. Om de simpele reden dat het 
gewicht naar je zin is en je boules lekker in je hand liggen. 
 
De diameter 
Dan nu de diameter van de boules. Op slechte terreinen is een grote boule in het 
voordeel omdat hij niet zo gauw slecht zal neerkomen en zijn koers beter zal 
volgen. Maar vanwege zijn grootte is zo’n boule wel een gewilde prooi voor de 
tireur van de tegenpartij die hem dan ook gemakkelijker zal raken. 
Een kleine boule kan door een pointeur beter ‘bewerkt’ worden, dat wil zeggen dat 
de pointeur hem gemakkelijker effect kan geven, omdat hij de boule goed 
omsloten in zijn hand heeft. Daarentegen heb je met een grote boule minder kans 
op ongewenste en ongecontroleerde bewegingen omdat zo’n boule de hand meer 
vastheid biedt. Hij ’stabiliseert’ de hand als het ware. Op aflopende terreinen, of 
simpelweg nadat hij geraakt is, zal een grote boule verder doorgaan omdat hij 
gemakkelijker rolt. Dit vanwege de grotere diameter en de kleinere kromming (een 
groot fietswiel rolt immers beter dan een klein) en ook vanwege het vliegwieleffect 
(de massa van een boule zit aan de buitenkant). Een kleine boule blijft eerder 
steken. Bij een schot van de tegenstander kan het zelfs gebeuren dat je enkel om 
die reden op punt blijft liggen. Dat is toch bijzonder. 
Als je met een kleine boule op een grote schiet, heb je eerder kans op een carreau 
of een ‘blijver’ dan omgekeerd. Om dezelfde redenen als eerder genoemd bij het 
gewicht. 
Aan het einde van een werpronde gebeurt het vaak dat een boule die geraakt 
wordt, of op zijn kop of aan de zijkant wordt geschampt, maar een klein beetje 
verplaatst wordt… maar net voldoende voor de tegenpartij om het punt terug te 
winnen. In dezelfde situatie zou een kleinere boule gemist zijn. Op een haartje na 
weliswaar; maar toch gemist… en de eigenaar ervan zou het punt behouden 
hebben. 
Het risico dat een boule bij het schieten aan je hand blijft haken, is met een kleine 
boule veel groter dan met een grote. Daarom spelen tireurs in het algemeen met 
grotere boules dan pointeurs. 
In het kort waren dit de belangrijkste voor- en nadelen van de verschillende 
diameters van boules. Uiteindelijk wegen ze min of meer tegen elkaar op. Het heeft 
daarom weinig zin er al te veel rekening mee te houden. Je moet eenvoudigweg 
boules kiezen die naar je zin zijn, en net als bij het gewicht is dat de voornaamste 
afweging. 
Pas echter wel op voor een al te extreme keus: bij heel grote boules boven de 76 
centimeter kun je beter van meloenen spreken! Heel kleine boules, en ook heel 
zware en heel lichte, kun je beter maar niet gebruiken. 
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Om je een beetje wegwijs te maken in de doolhof van mogelijkheden volgen hier 
enkele vuistregels waar je misschien een beetje baat bij kunt hebben. 
 
Voor de pointeur:  

 diameter van 72 tot 73 millimeter 
 gewicht van 715 tot 740 gram 
 bij voorkeur met meerdere groeven. 

 
Voor de milieu:  

 diameter van 73 tot 74 millimeter 
 gewicht van 700 tot 720 gram 
 niet al te veel groeven. 

 
Voor de tireur: 

 diameter van 74 tot 76 millimeter 
 gewicht van 690 tot 710 gram 
 geen groeven 

 
Tot besluit van dit hoofdstuk nog een behartigenswaardige aanbeveling. Het zal je 
vaak genoeg overkomen dat je slecht speelt, dat het niet wil lukken. Alle 
petanquespelers, ongeacht hun niveau, hebben wel eens perioden waarin het niet 
loopt. Bega dan nooit de fout de schuld daarvan aan je boules te geven. Natuurlijk, 
op zo’n moment zal je maar al te duidelijk het gevoel hebben dat je boules niet 
lekker in je hand liggen, dat ze te groot of te zwaar zijn. Of dat er iets anders mee 
aan de hand is. Als zo’n gedachte zich eenmaal in je hoofd heeft vastgezet, kun je 
onmogelijk gauw in je normale spel terugkomen en loop je het gevaar langdurig 
verstrikt te raken in je irritaties en je slechte spel. Je boules zijn echt niet de 
oorzaak van dit soort tijdelijke inzinkingen. Een tireur in topvorm raakt bij wijze van 
spreken nog wel met vierkante boules.. En als hij uit vorm is, raakt hij nog niet met 
gouden boules. 
Meer nog dan elders geldt in het petanquespel dat ‘een goed ambachtsman altijd 
over goed gereedschap beschikt’. 
 
(wordt vervolgd) 
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Verjaardagen in mei en juni 2017  

16 mei Stef Brugman 
24 mei Leendert de Jong 

 

 
 

Waren er in het vorige clubblad veel jarigen te 
melden, nu zijn het er maar twee! Een fijne 
verjaardag gewenst alvast! 
 
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  

 

Annie heeft haar ogen laten doen en 
ziet er weer jaren jonger uit. 
 
Stef heeft al het metaalwerk uit z’n 
been laten halen en is een stuk lichter 
geworden. 
 
Beiden  een voorspoedig herstel 
gewenst.  
 
 
 
Iemand vergeten?  
Meld het even aan de redactie! 
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De lentezon 
 
 
De Lente zon doet wat hij kan 
En laat zijn nog zwakke stralen 
Door de ochtend nevel op ons nederdalen 
En de natuur die profiteert hiervan. 
 
De natuur, zij reageert direct 
Het is de Krokus die zijn knopje strekt 
En de merels vliegen in ’ t rond 
Zoekend naar bouwmaterialen op de grond. 
 
De spreeuwen zullen niet achterblijven  
Al zitten zij nu nog in een boom te kijven 
En op het erf van de boer 
Ligt menig kat reeds op de loer. 
 
De kippen stappen dapper in het rond 
En halen af en toe een wormpje uit de grond 
De koeien worden weer van stal gehaald 
Het is de zon die dit alles bepaald 

 


