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
Lid N.J.B.B. sinds 01-01-2002 – lidnr. 7027
Rekeningnummer Rabobank: NL47 RABO 0317 3507 14
Inschr.nr. K.v.K. Hoorn: 37082617
@ joopenpatriciadoornaar@quicknet.nl
Website: jbc-de-drommedaris.nl
Klik op het logo voor onze Facebook-pagina
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Redactie Boule-praat:
Jan Koekkoek
 Stullenbaan 34
1602 JC Enkhuizen
0228 - 322273
@ jan.koekkoek@gmail.com
jkoekkoek

Van het bestuur
Sinterklaas is weer terug naar Spanje en Kerstmis en
Oudjaar staat alweer voor de deur.
Een heel gezellige maand met zelfs al twee dagen sneeuw!
In plaats van sneeuwballen te gooien besloten Nico, Fred
en Dirk dat er best nog wel gebouled kon worden. Maar
na een uurtje was het wel genoeg.
We gaan van de winter wel gewoon door met boulen.
Voor de echte diehards.
Volgend jaar staat er weer een aantal toernooitjes op de
agenda en natuurlijk het tireer – en pointeerkampioenschap.
De agenda
vindt u verderop in
dit blad. Noteert u
ook
alvast
de
Nieuwjaarsreceptie
op zondag 7 januari.
Het bestuur wenst u
hele fijne feestdagen,
een goed uiteinde en
een fijn en gezellig
boule jaar.
Het bestuur

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 17 februari 2018
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een
andere manier mag natuurlijk ook!
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Sinterklaastoernooi – 3 december 2017
Op zondag drie december hebben
we een Sinterklaas toernooitje
gehouden. We waren maar met zijn
tienen, meerdere leden vierden met
familie Sinterklaas. Er werd goed
gespeeld. Fred had gezorgd voor
een paar prijsjes en voor speculaas
bij de koffie. De gelukkige winnaars
waren :
1.

Bep

3 gewonnen + 16

2.

Fred

3 gewonnen + 13

3.

Trudy 2 gewonnen + 11

Proficiat!
Elly de Vries
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Puzzel
Zoek de 10 verschillen.
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Toernooiagenda
Januari 2018
donderdag
zondag

4-1-2018

Gezelligheidstoernooi

7-1-2018

Nieuwjaarsreceptie

Pr/3

De Gouden Gooi

Dbl

De Drommedaris

woensdag

10-1-2018

Midweektoernooi

Pr/3

Les Mille Iles

Dbl

donderdag

11-1-2018

Wintertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

14-1-2018

Nieuwjaarstoernooi

W/3

Purmer Boules

Dbl

woensdag

17-1-2018

Midweektoernooi

W/3

PUK

Dbl

donderdag

25-1-2018

Wintertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

28-1-2018

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

Februari 2018
donderdag

1-2-2018

Gezelligheidstoernooi

Pr/3

De Gouden Gooi

Dbl

zaterdag

3-2-2018

Potjesdamtoernooi

W/3

Les Mille Iles

Dbl

woensdag

7-2-2018

Midweektoernooi

Pr/3

Les Mille Iles

Dbl

donderdag

8-2-2018

Wintertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

woensdag

14-2-2018

Midweektoernooi

W/3

PUK

Dbl

vrijdag

16-2-2018

Spelletjesavond

zondag

18-2-2018

Snettoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

18-2-2018

Zuurkooltoernooi

W/3

Purmer Boules

Dbl

donderdag

22-2-2018

Wintertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

25-2-2018

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

25-2-2018

Snert promotietoernooi

Pr/3

Atlantic Boules

Dbl

De Drommedaris

De redactie wenst u:
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Een modern kerstverhaal
Er was eens een meissie dat Maria heette. Ze had al een paar maanden verkering
met Jozef. Op een dag ging Maria de stad in om te shoppen, op zoek naar een leuk
lingerie setje. Onderweg terug, met haar handen vol winkeltassen, schrok ze zich
opeens de pleuris van een engel die uit een donker steegje kwam zetten. Van schrik
liet ze de tassen uit haar handen vallen en sloeg haar handen voor haar ogen. 'Wat
moetje vamme, ik heb geen geld meer', zei ze. 'Nee man, daar kom ik niet voor,'
grijnsde de engel, 'ik heb
een verrassing voor je. We
hebben geloot in de hemel
en je hebt de hoofdprijs
gewonnen;
je
bent
zwanger!' 'Shit', dacht
Maria in eerste instantie,
'ben ik dan toch ergens de
pil vergeten?' 'Neenee,' zei
de engel, 'het is niet zoals
je denkt. Jozef is de vader
niet.' 'Ja, nou wordt ie helemaal mooi,' antwoordde Maria bits. 'God is de vader,'
zei de engel, 'en uw kind zal Jezus heten, de zoon van God.' Nu begon Maria het
toch wat leuker te vinden, het had wel wat. Zoiets hadden ze nog niet in de straat.
Plotseling verdween de engel weer in het donkere steegje, en haastte Maria zich
naar huis. Daar bedacht ze zich hoe ze dit aan Jozef moest vertellen.
Rond etenstijd kwam Jozef thuis en smeet zijn jas in een hoek van de kamer. 'Nah,
da was weer een zware dag in de bouw. De hele dag heb ik me de pleuris gewerkt,
en eind van de middag kwam dr ook nog zo'n schijnheilige engel langslopen die
irritant naar me liep te grijnze…' 'Nou Jozef, daar wou ik het net even met je over
hebben', antwoordde Maria. Ze legde haar probleem voor aan Jozef. 'Nah, das
helemaal lekker, donker steegje, een engel, en ook nog eens zwanger! Ik dacht dat
je het alleen met mij deed?' 'Ja maar, het was niet de engel, Jozef, mijn kind is de
zoon van God!'
Na een heftige ruzie waarbij het servies de kamer door vloog, moest de engel Jozef
in een droom ook nog eens uitleggen dat het echt waar was. De volgende dag ging
het paar maar een kinderkamer uitzoeken bij de Ikea.
Bijna negen maanden later liepen Jozef en Maria met haar bolle buik gezellig over
een kinderboerderij, toen Maria ineens steken in haar buik voelde. 'Jozef, Jozef! Ik
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geloof dat het kindje
komt!' Ze snelden een
stal binnen, gooiden
een geit naar buiten,
en Jozef greep in zijn
zak
naar
zijn
smartphone om de
vroedvrouw te bellen.
'Batterij
leeg,
verdomme!' Op dat
moment kwamen er
drie oosters uitziende gasten aansnellen met wierrook en mirre. 'Rot op met die
troep', kreunde Maria, 'zie je dan niet dat ik aan het bevallen ben!' Een van de
mannen bleek toevallig gynaecoloog te zijn en hielp het kindje ter aarde te
brengen. 'Het kind van God', zeiden de mannen. 'Hoe weten jullie dat nou weer?',
vroeger Jozef en Maria. 'Omdat er een ster boven de stal staat.' 'Ja, dat heb je wel
vaker zo rond de Kerst…'
Plots stond er een groep herders voor de stal. 'Mensen, we gaan sluiten… hey, wat
doet dat kind hier?' Jozef en Maria met de kleine Jezus in haar armen maakten zich
maar snel uit de voeten, gevolgd door de oosterse mannen die hun wierrook en
mirre nog kwijt wilden.
(Bron: https://forum.scholieren.com)
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Agenda 2018
Eurodaalder Toernooien
Kosten € 1.50 p.p. Aanvang 13.15 uur.
28 januari
29 juli
25 februari
26 augustus
25 maart
30 september
29 april
28 oktober
27 mei
26 november
24 juni
30 december

Trainen
Elke 3e vrijdag
van de maand is
er tot de pauze
trainen met Nico.

7 januari
16 februari
18 februari
8 april
20 april
6 mei
21 mei
10 juni
12 augustus
26 augustus
2 september
16 september
14 oktober
16 november
2 december

Kalender Overig
Nieuwjaarsreceptie
Spelletjesavond
Snerttoernooi
Pointeerkampioenschap
Voorjaarsledenvergadering
Doublettentoernooi
Krentenmiktoernooi
Zomertoernooi
Franse middag
BBQ
Clubkampioenschap
Tireerkampioenschap
Herfsttoernooi
Najaarsledenvergadering
Sinterklaastoernooi

Let wel:
alle data
onder voorbehoud!
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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 11 is af. We gaan
verder met hoofdstuk 12.
* Dankzij bovenstaande uitleg (gepubliceerd in de vorige editie van het clubblad –
red.) zal je ook het volgende, algemeen
bekende verschijnsel kunnen begrijpen. Als
je een te kort gespeelde boule probeert op
te spelen, gebeurt het dikwijls dat je die
mist, terwijl je een boule die je wilt
ontwijken daarentegen wel vaak raakt.
De verklaring voor dit curieuze verschijnsel
heeft te maken met die ondiepe spoortjes
waarover we het zojuist hebben gehad. Net
zoals alle andere oneffenheden op het
terrein blijkt de uitwerking van die kleine
geultjes pas op het einde van het traject
van een boule. Op dat ogenblik is de boule
zijn aanvangssnelheid kwijt die aanvankelijk
voor een rechte koers zorgde. In het laatste kwartgedeelte van zijn traject wordt de
steeds langzamer rollende boule gevoeliger voor de kronkels en hobbels van het
terrein en komt dan vaak in een geultje terecht om die net zolang te blijven volgen
totdat hij tegen een eerder gespeelde boule aanloopt (die je uiteraard niet had
willen raken).
Als je daarentegen een boule plaatst met de bedoeling een andere op te spelen, zal
je je boule met iets meer kracht dan normaal spelen. Door zijn iets grotere snelheid
blijft je boule buiten het geultje en passeert hij de boule die je had willen opspelen.
Al het voorafgaande heeft weinig te maken met het nogal frivole beeld dat
sommigen van het boulespel hebben. Toch zal de kennis van al die kleine details je
in staat stellen een paar partijen meer op je conto bij te schrijven dan je
aanvankelijk had verwacht. En Otello voegt er nog aan toe: ‘Ik beloof het je!’.
* Petanquespelers houden er niet van – en ze hebben groot gelijk – het but in een
geul uit te werpen: het spelverloop wordt er te voorspelbaar door en het opspelen
van een boule te gemakkelijk. Een speler zei ooit eens: ‘Werp het but nooit uit in
een geul, een kleuter kan er nog een biberon (een boule tegen het but aan)
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plaatsen’. Maar op sommige terreinen zijn er nu eenmaal geulen en in een tweetal
gevallen kunnen ze van pas komen.
Allereerst als je pointeur net iets zwakker is dan zijn directe tegenstander. Werp
het but dan in een geul, daar zijn alle pointeurs aan elkaar gelijk. En op zijn minst
gedurende één werpronde kan je pointeur zijn geringere techniek compenseren.
In de tweede plaats als je slechts voor één punt speelt (bijvoorbeeld op een stand
van 12-10). Gooi het but ver uit en in een geul en plaats je eerste boule voor het
but. Er is geen twijfel over mogelijk dat je op dat moment een zeer gunstige
uitgangspositie hebt verkregen.
Toch brengt het spelen in een geul een dwingende stelregel met zich mee
waartegen onder geen beding gezondigd mag worden: je mag nooit te lang zijn.
Een te korte boule 50 centimeter voor het but is beter dan een boule 5 centimeter
erachter. Zo’n te lange boule schreeuwt als het ware luidkeels om een devant-deboule, om een boule er tegenaan dus. Het is vrijwel onmogelijk om die niet te
maken. In een geul mag je nooit achter het but komen, zelfs nog geen paar
centimeters.
Eerder hebben we al laten zien dat het moeilijk en onverstandig is om een te korte
boule te willen opspelen omdat je ze heel vaak mist. In een geul ligt dat volstrekt
anders: een boule opspelen is daar kinderwerk. Het probleem is zelfs tegengesteld:
het is juist moeilijk om die boule niet te raken, want hij ligt in de weg. Bij iedere
worp wordt een te korte boule door de volgende opgespeeld om tenslotte bij het
but te eindigen.
Gooi het but daarom nooit in een geul. Je toont er je zwakte mee. In beide
bovenstaande situaties is het echter een noodzaak uit eigen belang. Aarzel dan ook
niet… en zonder enige vorm van wroeging. Nood breekt immers wet!
* De tireur van de tegenpartij ‘trakteert’ je op het een en ander. Volledig
ontspannen raakt hij de ene boule na de andere. Zo ontspannen zelfs dat het lijkt
of het allemaal onbewust gaat. Hij schiet als een automaat en heeft nauwelijks in
de gaten wat er om hem heen gebeurt. Zijn zorgeloosheid geeft hem een
opzienbarend gemak en laat hem moeiteloos schieten, hij mist geen enkele boule.
Stel dat de werpronde niet al te best verloopt: je hebt nog slechts één boule te
spelen, evenals de automaat van de tegenpartij die alles aan flarden schiet. Als je
hebt geplaatst, kan hij voor vier punten schieten.
Neem in dat geval alle tijd die je hebt. Je weet dat hij, zonder er maar een moment
bij na te denken, je boule binnen een seconde heeft weggeschoten zodra je
geplaatst hebt. Geef die robot daarom maar eens wat stof tot nadenken en
vertraag je spel. Langzaam maar zeker zal hij zich bewust worden van het belang
van de boule die hij moet schieten en zal hij er over gaan piekeren. Help hem daar
een handje bij door bijvoorbeeld luid en duidelijk tegen een van je medespelers te
zeggen: ‘Ik ga aan die kant spelen om een devant-de-boule te proberen. Ik zie
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werkelijk geen andere oplossing, snap je. Zo niet, dan kan hij met een carreau vier
punten maken. De hele partij hangt van die ene boule af. Het kan ons de partij
kosten.’
Door op die wijze een bovenmatig belang toe te kennen aan de boule die hij nog te
spelen heeft, zal de tireur extra aandacht aan zijn schot besteden. Hij zal zich extra
toeleggen en concentreren, iets wat hij daarvoor in het geheel niet heeft gedaan.
En grote kans dat hij mist. Zijn fabelachtige robotarm die tot op dat moment
feilloos heeft gefunctioneerd, zal het effect ondergaan van zijn gepeins… en de
schutter zal zijn normale onbevangenheid en precisie kwijtraken.
* Vaak zie je een tireur tweemaal aanvallen op een moment dat er twee punten
voor de tegenpartij liggen. Hij schiet eerst op de ene boule en als hij geraakt heeft
op de andere. In dit soort gevallen moet je altijd beginnen te schieten op de boule
die het dichtst bij de cirkel ligt, zelfs als de andere daar een eind vandaan ligt en
niet in de lijn van het schot. Het kan toch gebeuren dat die tweede boule
gecaramboleerd wordt door de boule die je geraakt hebt of door de boule
waarmee je schoot. Je zou misschien denken dat het beter is om te beginnen met
de boule die het dichtst bij het but ligt, maar dat is niet juist. De boule die het
dichtst bij de cirkel ligt (het dichtst bij jou dus) moet als eerste worden geschoten.
Er bestaat echter één uitzondering op deze regel, namelijk als het but gevaar loopt
verplaatst te worden door een van de boules. In dat geval moet je beginnen te
schieten op de boule die het but mee zou kunnen nemen.
Hier een ander karakteristiek voorbeeld van een
dubbelschot (figuur 11). De zwarte boule ligt op
punt; door achtereenvolgens 1 en 2 te raken, de
boules van de tegenpartij, kun je een behoorlijk
aantal punten maken. Maar 2 ligt verscholen
achter jullie eigen boule en is dus moeilijk te raken
(à la sautée in het Frans, afgeleid van het
werkwoord sauter dat springen betekent). Je moet
daarom beginnen met de gemakkelijke boule 1 en
als je raakt kun je doorgaan. Op die manier kun je
nooit twee punten verliezen, wat wel het geval zou
zijn als je met 2 begint en per abuis je eigen boule
zou raken. Bovendien zal je je meer op je gemak voelen bij de poging om de
moeilijke nummer 2 te schieten als je eerst nummer 1 hebt opgeruimd.
In een andere situatie kun je twee keer zonder risico schieten, maar ligt een van de
twee boules niet zo mooi en is die moeilijk te raken omdat hij bijvoorbeeld achter
een grote steen ligt. In dat geval moet je omgekeerd te werk gaan en eerst de
moeilijkste boule schieten. Als je mist heb je nog altijd een boule om te plaatsen.
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* Soms moet je het spel laten voor wat het is. Stel dat je al je boules hebt verspeeld
vanwege een al te gesloten spel. Pas dan op dat je met je laatste boule het spel niet
meer openmaakt. Die laatste boule mag niets meer raken. Wat voor jullie een
handicap was, zal dat net zo goed voor je tegenstanders zijn en je zult waarschijnlijk
niet al te veel punten verliezen.
* Er bestaan twee soorten zeer lastige spelers die je nooit mag navolgen.
In de eerste plaats heb je de ‘huilebalken’. Zij beklagen zich voortdurend over hun
tegenslag, over hun onophoudelijke pech: ‘Dat overkomt mij alleen maar!’, ‘Hoe
kun je nu steeds zo’n pech hebben!’, ‘Als ik iemand tegenkom die net zoveel pech
heeft als ik, vreet ik hem op!’. Door de hele partij zo door te blijven jammeren, en
daarbij de armen hoog opgeheven om alles en iedereen de schuld te geven,
hebben ze een buitengewoon deprimerende invloed op hun medespelers.
Het toeval is net zo onvoorspelbaar als het leven zelf: het ene moment zit het je
mee en het andere weer niet. Het geluk gaat als een jojo op en neer. Het behoort
tot de charmes van het spel en geeft het zijn specifieke karakter. Maak je daar niet
druk over.
Daarnaast heb je vermoeiende spelers die hun eigen falen voortdurend aan hun
medespelers wijten: “t Is jouw schuld dat ik miste, je had me niet moeten vertellen
dat het zo lang was!’, ‘Ik heb slecht gespeeld omdat je me niet op mijn eigen
manier liet spelen!’, ‘Het komt door jou dat we verloren hebben, want we moesten
het but steeds uitgooien op de plek die jij wilde!’, ‘Met jou zal ik nooit winnen, je
belemmert me in mijn spel!’.
Als je slecht speelt, ligt dat nooit aan je teamgenoot of aan wat hij je mogelijkerwijs
heeft gezegd. Je dient je eigen verantwoordelijkheden te kennen en je verre te
houden van dit soort goedkope en slechte excuses. Ze kunnen je alleen maar bij
iedereen in diskrediet brengen en je onhandigheden zullen er evenmin door
worden vergeven.
(wordt vervolgd)
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Verjaardagen in januari en februari 2018
3 januari

Joke Vleesenbeek

27 februari

Sjaak Ooijevaar

Alweer een klein lijstje 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
Ons nieuwe lid Cees heeft een hartinfarct
gehad. Gelukkig is alles weer goed, maar
hij moet nog even rustig aan doen.
Hij denkt in januari weer aanwezig te zijn.
Iemand vergeten?
Meld het even aan de redactie!
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De Schaatser
Rijdend over de vesten bij zonsondergang,
de krullen van mijn moeder achterna
op rondgeslepen schaatsen,
mijn handen soms, even krampachtig op mijn rug,
let ik op schraapsel, stukjes papier, scheuren.
De grote toren aan mijn linkerkant,
de lucht langzaam paars, met twee meeuwen,
stijf riet langs de oevers en een wit gemaal,
de baanveger nog sloffend op het pad
naar de poort, naar het café,
ben ik alleen
op ijs dat gaarne breken zou voor mij,
nu.
En het water sloot zich boven onze hoofden,
zou ik zeggen tegen de eerste die ik daar
tegenkwam,
haar jurk van roze linnen, met rafelige gaten.
Het ijs wordt snel dunner. Het golft.
Ik hoor het klotsen onder de lage brug.
Toon Tellegen
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