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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 
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Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:   

zaterdag  19 augustus 2017 
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een 
andere manier mag natuurlijk ook! 

Van het bestuur 
 

Het Krentenmiktoernooi is niet 
doorgegaan. Er waren te weinig 
inschrijvingen. Wel zijn we er in 
geslaagd om er weer een gezellige 
club van te maken en dan is het 
niet doorgaan van een toernooi 
even minder belangrijk. Ook hebben we met acht leden de 
RABO fietssponsortocht gereden. Een verslag vindt u 
verderop in dit blad. Het is volop zomer, dus we zitten 
weer heerlijk buiten op ons terras.  
We hopen dat we nog maar veel mooie en warme 
bouledagen mogen krijgen! 
 
Het bestuur 
 
 
  

mailto:jan.koekkoek@gmail.com
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Rabo Fietssponsortocht 
Zaterdag 10 juni hebben we met z’n achten de RABO fietstocht gereden. Dachten 
we een tochtje van 35 km te rijden bleek het achteraf 40 km te zijn. Voor 3 mensen 
met een elektrische fiets een makkie (op wat zadelpijn na). Voor de andere was het 
wel wat meer hun best doen, maar we hebben het allemaal volbracht in ruim 2½ 
uur. De eerste 
koffiestop bij Spirit in 
Hoogkarspel was te 
vroeg: dus alleen 
gestempeld en weer 
doorgaan. Bij de tweede 
stop in Wijdenes werd 
er wel even gestopt 
voor een bakkie. Weer 
door naar Enkhuizen 
waar we een stop bij 
Dindua hadden en ook 
even de groepsfoto 
hebben gemaakt. Ik had 
nog even vlug een blik 
geworpen op onze oude 
jeu de boules banen 
maar daar stond nu zo ongeveer het onkruid een meter hoog. Daarna via het 
Weelenpad weer terug naar Bovenkarspel. Ik wil hierbij de deelnemers Fred, Cees, 
Lilian, Annie, Nick, Anneke en Dirk bedanken voor deze gezellige fietstocht. 
 
Elly de Vries  
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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 
 
Juli 2017 
zondag 2-7-2017 Kras Recyclingtoernooi W Boule Lef Dbl 

zondag 9-7-2017 IJshoorntjestoernooi Pr De Drommedaris Dbl 

zondag 9-7-2017 
Hargen aan Sail 
strandtoernooi 

Pr Schoorl Dbl 

dinsdag 11-7-2017 Daglichttoernooi Pr Boule Plaisir Dbl 

zaterdag 15-7-2017 Odiz Frogstoernooi W Odiz Frogs Dbl 

donderdag 27-7-2017 Zomertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zondag 30-7-2017 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

 

 
 
Augustus 2017 
zaterdag 5-8-2017 Assumburgtoernooi Pr Bonne Chance Dbl 

zondag 6-8-2017 Molentoernooi W Schoorl Trp 

dinsdag 8-8-2017 Daglichttoernooi Pr Boule Plaisir Dbl 

zaterdag 12-8-2017 Kalverhoektoernooi W Odiz Frogs Dbl 

zondag 13-8-2017 Franse middag Int De Drommedaris   

zondag 13-8-2017 Nazomer toernooi W Onderhands Dbl 

zaterdag 19-8-2017 Koemarkttoernooi W Purmer Boules Dbl 

zondag 20-8-2017 Koemarkt Promotietoernooi Pr Purmer Boules Trp 

zondag 20-8-2017 Adam en Evateornooi Pr P.O.N. Dbl 

donderdag 24-8-2017 Zomertoernooi Pr ASV Celeritas Dbl 

zaterdag 26-8-2017 Wormer Open W Nova Boules Dbl 

zondag 27-8-2017 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 27-8-2017 Heerhugowaards Open W Ça Roule Dbl 

zondag 27-8-2017 Sextettentoernooi W Elza Boules Sxt 
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Puzzel – verborgen dieren 
Een extra puzzel deze keer. In onderstaande tekening zitten maar liefst vier dieren 
verstopt. Kunt u ze vinden? 

 
(De oplossing staat op pagina 15) 
 

Reglement voor de Petanquesport (RPS) 
Eerder verscheen een deel van dit artikel in De 
Boulepraat van maart-april van dit jaar. 
 
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. 
 
Inmiddels is er een nieuwe versie (1.1) 
verschenen van het RPS. De wijzigingen staat 
verderop in dit artikel. 
 
Op de website van de NJBB staan alle 
reglementen keurig bij elkaar (http://nlpetanque.nl/reglementen/). 

http://nlpetanque.nl/reglementen/
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Daar staat ook het Reglement voor de Petanquesport PLUS. Dat is het gewone 
reglement aangevuld met besluiten van de reglementencommissie. Met deze 
besluiten wordt een verdere invulling of uitleg gegeven over de artikelen van het 
reglement en wel aan de hand van aan de reglementencommissie voorgelegde 
zaken. Soms bijzonder verhelderend en zeker het lezen waard! 
 
De wijzigingen in versie 1.1 ten opzichte van 1.0: 
 
Artikel 6 
'Bij een onreglementaire uitworp heeft de andere equipe het recht het but op elk 
willekeurig, reglementair toegestaan punt neer te leggen.'  
Moet zijn: Als het but ongeldig is uitgeworpen legt equipe B het op een geldige 
plaats in de baan neer. 
  
Artikel 27 
'Als een speler zijn boules opraapt terwijl zijn medespelers nog boules te spelen 
hebben, mogen deze boules niet meer gespeeld worden.' 
Moet zijn: Als een speler zijn boules in de baan opraapt terwijl zijn medespelers nog 
boules te spelen hebben, mogen deze niet meer gespeeld worden. 
  
Artikel 32 
'Als er geen toestemming was, zijn de bepalingen uit dit artikel en het volgende 
artikel van overeenkomstige toepassing.'  
Moet zijn: Als er geen toestemming gegeven was, gelden de sancties uit artikel 35. 
  
Artikel 39 
'In alle gevallen ligt de uiteindelijke beslissing bij commissie tuchtrechtspraak van 
de bond.'  
Moet zijn: In alle gevallen ligt de uiteindelijke beslissing bij het tuchtcollege van de 
bond. 
  
Artikel 40 
'Deze maakt een tuchtzaak tegen betrokkenen aanhangig bij de commissie 
tuchtrechtspraak, …' 
Moet zijn: Deze maakt een tuchtzaak tegen betrokkenen aanhangig bij het 
tuchtcollege, … 
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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. We beginnen aan hoofdstuk 11. 
(Vreemd genoeg ontbreekt in de 
voorliggende tekst hoofdstuk 10…) 
 
11. Het team en de teamgenoot 
 
Petanque hoeft niet uitsluitend in 
teamvorm gespeeld te worden, het kan ook 
in de vorm van een tête-à-tête. Eén tegen 
één dus. Het is echter een speelwijze die 
niet zo vaak voorkomt. De meest 
voorkomende competitie- en wedstrijd-
vormen hebben van het petanque een 
teamsport gemaakt. Daarom is het dus 
noodzakelijk om een team samen te stellen. 
Logischerwijze zou je mogen veronder-
stellen dat de sterkte van een team 
afhankelijk is van de afzonderlijke onde-
rdelen waaruit het is opgebouwd. Met 
andere woorden, hoe sterker de afzonderlijke spelers, des te sterker het team in 
zijn geheel. Dat ligt zelfs voor de hand. Het is dus in je eigen belang om op zoek te 
gaan naar sterke medespelers. 
Je mag echter niet uitsluitend van dat ene criterium uitgaan. Het is net zo belangrijk 
om rekening te houden met de onderlinge verstandhouding tussen de toekomstige 
teamgenoten. Het is van essentieel belang dat zij het goed met elkaar kunnen 
vinden. Soms is het zelfs verstandiger om een speler van bescheiden niveau in je 
midden te hebben – maar met wie je een goede verstandhouding hebt – dan een 
speler van grote klasse met een moeilijk karakter. In een team is een zekere rust 
nodig. Als de teamleden elkaar bij voortduring in het harnas jagen – bijvoorbeeld 
vanwege de uit te voeren tactiek – kunnen ze beter uit elkaar te gaan. 
Tegelijkertijd met een goede onderlinge verstandhouding moet er een grote mate 
van eensgezindheid en saamhorigheid in het team zijn. Het team moet homogeen 
zijn. Daarom is het een absolute voorwaarde dat de drie afzonderlijke onderdelen – 
pointeur; milieu en tireur – hun acties op een coherente en harmonieuze manier 
samenbundelen. Uit drie spelers die hun boules geheel los van elkaar en zonder 
enige samenhang op de grond gooien, de een na de ander, kan geen goed team 
ontstaan: pas als de tanden van het raderwerk goed in elkaar grijpen kan er een 
collectief ontstaan. 
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Verder moet er een klimaat heersen van wederzijds respect. Iets wat slechts 
mogelijk is als de teamgenoten waardering voor elkaar hebben, als speler maar ook 
als mens. Voor een goed rendement – en dus een goed resultaat – dient er 
sympathie en vriendschap binnen een team te bestaan. 
Stel dus, als het maar even kan, een team samen dat uit vrienden bestaat: het zijn 
misschien wel niet de allersterkste teams, maar wel de teams waarin iedereen 
altijd het allerbeste van zichzelf geeft. En dat is een niet te onderschatten bijdrage. 
Vervolgens een aantal overwegingen met betrekking tot het lastige probleem van 
de samenstelling van één team. 
 
*  Aangezien de taak van de tireur de moeilijkste is, lijkt het voor de hand te liggen 
om drie tireurs in een team op te nemen. Dit in de zeer voor de hand liggende 
veronderstelling dat er wel altijd een van de drie in topvorm zal zijn. Er zijn al 
verschillende pogingen in deze richting gedaan, maar geen van alle bleken ze een 
doorslaggevend succes te zijn. Allereerst omdat het plaatsen eronder bleek te 
lijden (per slot van rekening moet dat immers een ongedwongen taak zijn) en ten 
tweede omdat ook het schieten niet erg uit de verf kwam. De oorzaak daarvan was 
dat de speler die met deze taak belast was zich gehinderd voelde door de 
aanwezigheid van twee even sterke schutters naast zich die voortdurend met 
kennersogen zijn zwakke momenten in de gaten hielden… en klaar stonden om het 
van hem over te nemen. 
Een goede tireur, en dat is algemeen bekend, verricht soms wonderen als zijn 
teamgenoten spelers van bescheiden niveau zijn. Als diezelfde tireur gekoppeld 
wordt aan spelers van gelijke sterkte, zakt hij vaak af. Voor pointeurs geldt 
hetzelfde. Het is een kwestie van je niet op je gemak voelen en van een gebrek aan 
zelfvertrouwen. Reken maar… 
 
*  Een team moet, als het maar even kan, zijn samengesteld uit spelers die al 
eerder met elkaar hebben gespeeld. Nieuwe equipes zijn dikwijls verlamd door een 
soort van onderlinge gêne. De spelers voelen zich vaak niet vrij en willen zich te 
veel waarmaken tegenover elkaar. 
Daarentegen is het ook niet raadzaam om te lang met elkaar te blijven spelen, vele 
jaren achtereen dus. Je ziet dan vaak dat medespelers niets meer van elkaar 
kunnen verdragen, omdat ze elkaar te goed kennen en niets meer kunnen 
vergeven. 
Datzelfde geldt ook voor teams die in hun geheel uit familieleden zijn 
samengesteld. In het algemeen speel je niet goed in familieverband. In het 
petanque hebben familieleden, of levenspartners, vaak grote moeite om goed met 
elkaar om te gaan. 
 
*   Een team dat op een verstandige wijze is samengesteld bevat een wat oudere 
speler en daarnaast twee jongere. Deze jongere spelers brengen hun kracht en 
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jeugdige elan in, de oudere zijn ervaring en rustige bezonnenheid. Een combinatie 
met goede vooruitzichten. Een minder gunstige samenstelling is een team dat 
bestaat uit drie spelers van dezelfde leeftijd (zoals overal bevestigen ook hier de 
uitzonderingen de regel – JV). 
 
*   Het nu volgende geldt in het bijzonder voor echt doorgewinterde spelers. De 
traditionele samenstelling pointeur-milieu-tireur moet met de nodige flexibiliteit 
worden gehanteerd. Bij spelers van dit formaat is het wenselijker dat het team is 
samengesteld uit een pointeur/milieu, een milieu/tireur en een tireur/milieu. Dat 
wil zeggen dat elk van de drie spelers de capaciteit moet hebben om met hetzelfde 
gemak op zijn minst twee taken te kunnen vervullen. 
Stel dat de tireur in de loop van de dag een zwak moment heeft. Dan zal de milieu 
in staat moeten zijn om zijn taak over te nemen om even later weer op zijn oude 
post terug te keren. Voor de pointeur geldt hetzelfde. De milieu moet hem zonder 
haperen kunnen vervangen, maar daarvoor is het wel een eerste vereiste dat de 
pointeur in staat is de rol van de milieu over te nemen. 
Wissel daarom van taak. Maar pas op: overdrijf dat niet en doe het uitsluitend als 
het echt nodig is. Te vaak komt het voor dat teams zich – door zwak schieten of 
plaatsen – bij voorbaat al bij een nederlaag neerleggen zonder maar iets 
geprobeerd te hebben. Of zonder er bijvoorbeeld aan gedacht te hebben de rollen 
om te keren. Waarschijnlijk door een overdreven ontzag voor de hiërarchische 
krachtsverhoudingen binnen het team, een ontzag dat in de hoofden van veel 
spelers vastgeroest zit. Het is een fout die gemakkelijk wordt gemaakt en die je 
moet zien te vermijden. 
 
Na het team zullen we het nu hebben over de teamgenoot. 
 
*   Allereerst moet die over de nodige vaardigheden beschikken. Die koop je niet in 
de supermarkt (die zou dan een enorme klandizie hebben…). Het heeft geen enkele 
zin om eindeloos te delibereren over ieders natuurlijke aanleg en evenmin om 
iemand te verwijten dat hij onvoldoende capaciteiten heeft, iets waar hij of zij 
bovendien niets aan kan doen. Laten we dit gevoelige onderwerp daarom maar 
gauw overslaan… ondanks het grote belang ervan. 
 
*   Het volgende dat je van een teamgenoot mag verwachten, is zijn gemak in de 
omgang. Dat wil zeggen, zijn vermogen en vaardigheid om het goed met zijn 
medespelers te kunnen vinden, zodat deze hun talenten optimaal kunnen 
ontplooien. 
De waarde van een goed teamgenoot blijkt vaak op het moment dat een van zijn 
medespelers slecht speelt. Hij begrijpt dan meteen dat zijn medespeler; wanneer 
die tijdelijk van slag is, als eerste onder zijn eigen povere spel zal lijden. Hem 
daarvoor op zijn donder geven is zinloos en is slechts in het voordeel van de 
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tegenpartij. Een goed teamgenoot brengt zijn medespeler door zijn 
zachtmoedigheid, geduld en aanmoedigingen weer in het juiste spoor. Als hij hem 
in plaats daarvan verwijten zou maken, zou het alleen maar nog erger worden. 
Goede spelers winnen slechts zelden vanwege hun slechte karakter. Met hun 
gezeur, hun opgewonden gedrag en hun woede-uitbarstingen maken zij het zelfs 
voor hun teamgenoten onmogelijk om goed te spelen. 
Daarentegen weten andere spelers het maximum uit hun medespelers te halen 
dankzij hun tact en vriendelijkheid. 
Overigens kan een goed teamgenoot een medespeler optimaal laten presteren 
door slim rekening te houden met diens karakter. Sommige spelers – de meeste 
overigens – willen op hun eigen manier spelen: als je ze niet vrij laat, zullen ze tot 
weinig in staat zijn. Andere spelers daarentegen willen voortdurend geleid en 
ingefluisterd worden: ze willen het liefst – en natuurlijk moet je dat met de nodige 
feeling doen – dat ze geen enkel initiatief hoeven te nemen. Als je dat eenmaal 
doorhebt, worden heel wat zaken eenvoudiger binnen een team. 
 
*   De derde vereiste die aan een ideale teamgenoot gesteld moet worden is dat hij 
de belangen van het team kan laten prevaleren boven die van zichzelf. Soms zal hij 
tegen zijn eigen zin in moeten gaan: hij mag nooit een terrein opzoeken waarop hij 
zelf goed uit de voeten kan, maar zijn medespelers niet. Hij zal terdege moeten 
beseffen wat het beste is voor het team in zijn geheel en daar zijn persoonlijke 
belangen ondergeschikt aan maken. En steeds zal hij moeten beseffen dat elk team 
zes boules heeft, waar hij er zelf slechts twee van speelt. Hij mag nooit zijn eigen 
successen achterna hollen. Wat te denken van zogeheten publiekspelers die alleen 
maar voor eigen roem en glorie spelen: altijd op zoek naar riskante en spectaculaire 
worpen? Die alleen maar aan hun eigen reputatie denken en daardoor het lot van 
hun medespelers op het spel zetten. Heel wat nederlagen hadden voorkomen 
kunnen worden door wat meer voorzichtigheid en wat minder eigenbelang. 
 
*   Een vierde vereiste kwaliteit is degelijkheid en betrouwbaarheid. Misschien 
speel je wel niet zo heel goed, maar daartegen wel heel regelmatig en degelijk, 
zonder te ‘bibberen en te beven’. Als je zo in elkaar zit, als je een vasthouder bent, 
een doorbijter, een terriër die nooit opgeeft, behoor je tot het legioen van de 
‘winners’. Zorg ervoor dat je zo’n speler in je team hebt. Hij verricht weliswaar geen 
wonderen, maar hij doet altijd iets nuttigs waar je het heel ver mee kunt schoppen. 
 
*   Een vijfde noodzakelijke eigenschap is bescheidenheid. Er is niets zo vervelend 
en ontmoedigend als een verwaande en laatdunkende speler die altijd denkt beter 
te spelen dan zijn teamgenoten! Dit soort spelers zul je altijd horen zeggen: ‘Ik heb 
gewonnen’, of ‘Het is hun schuld dat ik verloren heb’. Voor hen gaat het kennelijk 
niet op dat een team uit driemaal twee boules bestaat. De wijze waarop zo’n speler 
zijn teamgenoten onophoudelijk met adviezen bestookt, geeft je de indruk dat hij 
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alle boules in zijn eentje heeft gespeeld. Uitschakelen deze equipes, en dat zonder 
enig pardon en uitstel. 
Alles wat in het voorafgaande is gezegd over het team en de teamgenoten is niets 
nieuws. Toch is het noodzakelijk dat al deze preciseringen op een rijtje worden 
gezet. Een goed petanquespeler behoort te weten dat de samenstelling van een 
team een zaak van vitaal belang is die al zijn zorg en aandacht nodig heeft: het gaat 
immers om zijn eigen plezier in het spel en zijn eigen kansen om te winnen. 
(wordt vervolgd) 
 

Jeu de boules om Nederlands te leren 
In deze video zie je Ahmed Alamady. Ahmed komt uit Ahvaz, een regio in Iran. 
Samen met zijn Groningse vrienden speelt hij vijf keer per week de boules en leer 
hij tegelijkertijd Nederlands spreken. (https://youtu.be/HVCK-qXjcM8) 

 
 
 

  

https://youtu.be/HVCK-qXjcM8
https://youtu.be/HVCK-qXjcM8
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Verjaardagen in mei en juni 2017  

8 juli Rob Wolder 

24 juli Dirk de Vries 

27 juli Dirk Schekkerman 

16 augustus Ad Vleesenbeek 

16 augustus Paula van Westen-Kleppe 

23 augustus Rob van Westen 

31 augustus Lilian Prade 
 

 
 

Weer een flinke lijst met jarigen dit keer.  

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  
Op Hemelvaartsdag, 25 mei 2017, is Koos 
Ursem overleden. Koos was een van de 
oprichters van onze club en is ook vele 
jaren lid geweest. We zullen hem altijd 
herinneren om zijn behulpzaamheid, 
sportiviteit, humor en lach. In het jeu de 
boules-spel was hij een geduchte tireur!  
Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte 
met dit verlies. 
 
Iemand vergeten?  
Meld het even aan de redactie! 
 
 

Oplossing puzzel  
 
 
 
 
De verborgen dieren zijn:  
antilope, flamingo, vos en vleermuis 
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