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@ jan.koekkoek@gmail.com
jkoekkoek

Van het bestuur
Het is volgens de kalender weer zomer. De lente had
anders hele beste zomerdagen. Afwachten maar wat de
zomer gaat doen.

Het is ook te merken dat het weer vakantietijd is. Er zijn
om de beurt leden weg die de zon opzoeken, maar
eigenlijk beter thuis hadden kunnen blijven. Het is bij ons
op het terras ook net vakantie. Zon, wijntje, spelletje jeu
de boules…
Om in de stemming te blijven hebben we 12 augustus de
Franse middag en 26 augustus de barbecue...
Voor degenen die nog op vakantie gaan: hele fijne
vakantie.
Het bestuur

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 18 augustus 2018
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een
andere manier mag natuurlijk ook!
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Franse middag – zondag 12 augustus 2018
Wat gaat er beter samen
dan een glas wijn met
een stukje (Franse) kaas
en jeu de boulen?
Wij kunnen het niet
bedenken…
Zondag 12 augustus is er
daarom weer de jaarlijkse Franse middag!

Meer informatie kan verkregen worden bij het bestuur.

Barbecue – zondag 26 augustus 2018
Om het zomerseizoen af te sluiten wordt zondag 26 augustus weer de jaarlijkse
barbecue georganiseerd. Barbecuemeester Fred zal op die dag zijn barbecue weer
ontsteken en de aanwezigen een lekker stukje vlees voorschotelen. Hieronder een
foto van vorig jaar. Aanmelden op de gebruikelijke wijze.
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Puzzel
Zoek de 10 verschillen.
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Toernooiagenda
Juli 2018
zondag

1-7-2018

Kras Recycling Toernooi

W/3

Boule Lef

Dbl

donderdag

5-7-2018

Gezelligheidstoernooi

Pr/3

De Gouden Gooi

Dbl

zondag

8-7-2018

Doublettentoernooi

W/3

De Gouden Gooi

Dbl

dinsdag

10-7-2018

Daglichttoernooi

Pr/3

CDP Boule Plaisir

Dbl

donderdag

12-7-2018

Gezelligheidstoernooi

Pr/3

De Gouden Gooi

Dbl

zaterdag

14-7-2018

Odiz Frogs toernooi

W/3

Odiz Frogs

Dbl

zondag

15-7-2018

Hargen aan Sail
strandtoernooi

Pr/3

Jbv Schoorl

Dbl

dinsdag

17-7-2018

Thema toernooi

W/3

PUK

Dbl

vrijdag

20-7-2018

Trainen met Nico

zondag

22-7-2018

Samen 100+ toernooi

W/3

Les Bohémiens de
Petanque

Dbl

zondag

22-7-2018

Midzomertoernooi

W/3

JdB Onderhands

Dbl

donderdag

26-7-2018

Zomertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

29-7-2018

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

De Drommedaris

‘Verjaardagen’ en ‘Lief en Leed’
Op 25 mei jl. trad de wet AVG in werking.
Mededelingen in deze rubrieken kunnen door
deze nieuwe privacywet helaas niet meer
gepubliceerd worden… De rubrieken zijn dan
ook in het vorige clubblad voor het laatste
verschenen…
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Augustus 2018

8

donderdag

2-8-2018

Gezelligheidstoernooi

Pr/3

De Gouden Gooi

Dbl

zaterdag

4-8-2018

Assumburgtoernooi

Pr/3

CDP Bonne Chance

Dbl

zondag

5-8-2018

Doublettentoernooi

W/3

De Gouden Gooi

Dbl

zaterdag

11-8-2018

Kalverhoektoernooi

W/3

Odiz Frogs

Dbl

zondag

12-8-2018

Franse Middag

Intern

De Drommedaris

zondag

12-8-2018

Molentoernooi

W/3

Jbv Schoorl

Dbl

dinsdag

14-8-2018

Daglichttoernooi

Pr/3

CDP Boule Plaisir

Dbl

vrijdag

17-8-2018

Trainen met Nico

zaterdag

18-8-2018

Koemarkttoernooi

W/3

Purmer Boules

Dbl

zondag

19-8-2018

Koemarkt
promotietoernooi

Pr/3

Purmer Boules

Trp

zondag

19-8-2018

Adam en Eva toernooi

Pr/3

P.O.N.

Dbl

donderdag

23-8-2018

Zomertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

donderdag

23-8-2018

Thema toernooi

W/3

PUK

Dbl

zaterdag

25-8-2018

Wormer Open

Pr/3

Nova Boules

Dbl

zondag

26-8-2018

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

26-8-2018

Barbecue

zondag

26-8-2018

Sextetten toernooi

W/3

CdP Elza Boules

Sxt

zondag

26-8-2018

Heerhugowaards Open

W/3

Ça Roule

Dbl

De Drommedaris

De Drommedaris

Techniek van jeu de boules (petanque)
Inleiding
Pétanque is een spel van concentratie, tactiek en techniek. Het aspect techniek is
voor alle nieuwe spelers vooral in het begin het allerbelangrijkste. Nieuwe spelers
die de techniek nog niet beheersen, krijgen dikwijls goed bedoelde adviezen van
anderen. Goed bedoelde, maar ook vaak slechte- of verkeerde adviezen.
Het is belangrijk dat je vooral in het begin veel zorg en aandacht besteedt aan je
manier van spelen. Want is er na verloop van tijd een foutieve manier van spelen
ingeslopen, dan zal het moeilijk zijn om dit weer kwijt te raken. Alleen met de
nodige inspanning en trainingsarbeid zal dit weer gecorrigeerd kunnen worden.
We hopen met dit stukje over basistechniek te bereiken dat nieuwe spelers
hiermee enig inzicht krijgen in de techniek van het pétanque en het spel op de
juiste manier zullen aanleren.
De beste methode om het goed te leren is natuurlijk door onmiddellijk een
trainingscursus te volgen. Bedenk dat de ideale techniek niet bestaat, maar dat een
beweging wel omschreven kan worden als zijnde het meest logische, het meest
natuurlijke. Dus ga in principe uit van de omschreven techniek.
Iedereen zal uiteindelijk wel zijn eigen stijl ontwikkelen, maar dit is dan een
persoonlijke interpretatie van de techniek en is voornamelijk afhankelijk van
lichaamsbouw.
1. Basistechniek & Basishouding
1.1 Voetenstand
De voeten staan kort bij elkaar, waarbij voor rechtshandigen de rechtervoet in de
werprichting staat en voor linkshandigen de linkervoet.
Wanneer we gehurkt plaatsen, dan balanceren we op de ballen van de voeten.
De volgende fouten komen het meest voor:
 Te frontale stand.
 Voeten te ver uit elkaar.
 Verkeerde voet naar buiten wijzend.
 Op de tenen staan.
 Eén voet half op de grond (bij staand spelen).
 Eén voet geheel plat op de grond (bij zittend spelen) het gevolg is een
stugge worp uit de arm en een klein beetje uit de romp.
 De beweging is niet harmonisch.
1.2 Beenhouding
Bij staand plaatsen is het erg belangrijk dat de benen iets
gebogen blijven waardoor de spieren actief zijn. Als de worp
ondersteuning vraagt van de beenspieren, dan zullen ze ook
mobiel moeten zijn. Het overstrekken van de beenspieren is
sterk af te raden, de gewrichten en de kniebanden worden
onnatuurlijk zwaar belast en blessures kunnen het gevolg zijn.
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Bij gehurkt plaatsen rust het achterste op de hielen, daarbij blijft
de romp rechtop. Het lichaam rust nu op het knie- en
enkelgewricht. Rust het lichaam niet op deze gewrichten, dan
zijn de bovenbenen gespannen en is de zit uiterst wankel. De
spieren zullen gaan trillen doordat zij constant te gespannen
zijn.
Bij staand spelen is de meest gemaakte fout overstrekking van één of twee benen.
Het gevolg is:
 Er wordt alleen met de romp gegooid.
 Slecht voor de kniebanden.
 Beweging stokt.
 Moeite met de afstand.
Bij gehurkt spelen staan de bovenbenen onder grote spanning als bijvoorbeeld de
spieren te kort zijn.
Het gevolg is:
 Snel uit evenwicht.
 Snel moe in de benen (spierpijn).
 Beweging niet constant.
1.3 Romphouding
De romp dient tijdens de worp nagenoeg rechtop te blijven. Dit geldt zowel voor
staand als voor het gehurkt plaatsen. De armzwaai, eventueel ondersteund door de
benen moet voldoende mogelijkheden bieden voor een goede uitvoering van deze
techniek.
Wanneer men toch geneigd is ver voorover te buigen, dan is dit dikwijls het gevolg
van het ontbreken van voldoende kracht. De armzwaai is dan mogelijk te kort en/of
er ontbreekt een harmonische beweging.
De kracht die in feite moet komen uit de armzwaai, eventueel ondersteund door de
benen probeert men dan te compenseren door gebruik te maken van de rug.
Onnodig om te zeggen dat dit slecht voor de rug is. Het resultaat is vaak een stugge
ongecontroleerde worp.
1.4 Voor- en achterzwaai van de werparm
Bij het plaatsen van een boule zowel staand als gehurkt is de armzwaai het
allerbelangrijkste. We maken bij de armzwaai onderscheid in een achter- en een
voorzwaai.
 De achterzwaai moet zo ruim mogelijk zijn (per speler is dit verschillend).
 Wanneer de achterzwaai onvoldoende is, dan zal ter compensatie vaak op
kracht
 worden gegooid, hetgeen zal leiden tot onnodige afwijkingen en op de
langere termijn mogelijk zelfs tot spierblessures.
 De voorzwaai moet geheel worden voltooid omdat de boule anders door
de hand wordt geremd en de worp onzuiver wordt.
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De duim komt bij deze voorzwaai vlak langs de broek dicht bij de knie, die
dus in feite richting geeft aan de worp.
De uitzwaai brengt de arm tot voorbij de horizontale lijn.
Na het loslaten van de boule wijst de hand de boule na.
De handpalm is parallel aan de baan van de bal.

Het voltooien van deze pendelbeweging zonder een abrupte stop in deze beweging
en souplesse aan het geheel zijn dus essentieel voor een goed resultaat.







De voorbereiding.
Het draaien van de pols halverwege het naar achteren gaan.
De arm gaat voorbij de lichaamsas.
Halverwege het naar voren gaan.
Het loslaten.

1.5 Balafwikkeling
 Bij de achterzwaai de hand ter hoogte van de heup een halve slag draaien
en tijdens de zwaai de pols inschakelen.
 Aan het eind van de achterzwaai is de pols naar de binnenkant van arm
gebogen.
 Aan het eind van de voorzwaai wijst de hand de boule na.
 De boule verlaat de hand via de vingertoppen.
 De handpalm is parallel aan de baan van de boule.
 Denk er aan het moet één vloeiende beweging zijn zonder onderbreking.

1.6 Balansarm
Om het lichaam goed in evenwicht te houden moet de andere arm, de zogenaamde
balansarm deel uitmaken van deze beweging. In de achterzwaai moet de
balansarm gelijktijdig met de werparm deze achterwaartse beweging volgen. Het
vervolg van deze beweging wordt door een reflexmatige beweging van het lichaam
aangegeven. Gebruik deze arm voor het evenwicht, eventueel als men dit prettig
vindt met één boule in de andere hand. Laat deze arm in ieder geval niet stijf langs
het lichaam hangen.
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1.7 Balvoering
Pétanque is een techniek-sport waarbij het gevoel voor precisie en het
gevoelsmatig aspect bij elke worp belangrijk is.
 De boule moet losjes in de hand liggen.
 De boule wordt al liggend in de handpalm door de vingers circa voor de
helft omsloten.
 Niet knijpen in de boule.
 De duim treedt enkel begeleidend op en oefent geen
druk uit op de boule. Bij voorkeur de duim laten
rusten op het tweede kootje van de wijsvinger.
 De vingers zijn nagenoeg gesloten doch mogen ook
iets van elkaar zijn (enkele millimeters).
Veel gemaakte fouten zijn:
 Knijpen in de boule: oorzaak is dikwijls te kleine boules.
 Geen grip op de boules: oorzaak vaak te grote boules.
 Afwijkingen bij het gooien vaak het gevolg van de duim die sturend
optreedt of;
 De boule wordt vastgehouden met het voorste deel van de vingers en de
duim.
 Verkeerde handhouding
 Gewoon te hardknijpen
2. Werptechnieken
2.1 Worpen voor pointeurs
Zowel bij het staand als bij het gehurkt plaatsen is de beweging hetzelfde, slechts
de houding van de benen is verschillend. De uitgangshouding is als volgt:
 De voeten staan zoals beschreven bij basistechniek.
 Het been aan de kant van de werparm wijst in de richting waarin gespeeld
wordt.
 De knie kan als richtingswijzer worden gezien.
 De romp is zo recht mogelijk, bij een donnée dicht bij de cirkel is de romp
licht gebogen.
 De balvoering is zoals beschreven bij basistechniek.
Het belangrijkste van de beweging is dat deze harmonisch is. Alle onderdelen
dienen goed op elkaar afgestemd te zijn, zodat de worp één vloeiende beweging is.
De achterzwaai moet zo ruim mogelijk zijn. Ook in de voorzwaai (uitzwaai) moet de
arm de beweging voltooien. Er mag geen abrupte stop in de beweging zitten.
Deze uitzwaai brengt de arm tot voorbij de horizontale lijn. De romp moet tijdens
deze beweging nagenoeg rechtop blijven. In de voor- c.q. achterzwaai draaien de
schouders in, (in de richting van de werparm). Bij een rechtshandige speler zal dus
de rechter schouder, in de uitzwaai ten opzichte van de linkerschouder naar voren
komen.
De beweging is als volgt:
 Een ruime achterzwaai, waarbij de balansarm de werparm volgt.
 Een voldoende voorzwaai.
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 Na het loslaten van de bal wijst de hand de bal na.
 De handpalm is parallel aan de baan van de bal.
 Tijdens de zwaai wordt de pols ingeschakeld.
Aan het eind van de achterzwaai is de pols naar de binnenkant van de arm
gebogen. Tijdens de zwaai corrigeert de balansarm het evenwicht. Naast de
uitgangshouding is ook de keuze van de worp belangrijk, spelen we hoog of spelen
we laag of daar tussenin?
Er zijn grofweg drie manieren om te plaatsen.
 Rollende bal plaatsen
 Halfhoge bal gooien (demi- of halfhoge portée)
 Hoge bal gooien (portée-complête of volledige portée)
2.1.1 Rollende bal plaatsen
De bal wordt bij deze worp gehurkt of half voorovergebogen gespeeld. Bij het
rollen raakt de bal binnen een afstand van 2 tot 5 meter van de werpcirkel de
grond (op de donnée), waarna de bal zo dicht mogelijk naar het butje rolt. Voor
deze worp is het belangrijk dat de baan goed bekeken wordt, daar er veel
onregelmatigheden op de baan kunnen voorkomen.

2.1.2 Halfhoge bal gooien (demi-porté)
Bij de lage gooi wordt de bal met een boog gegooid zodat de bal halverwege de
werpcirkel en het butje de grond (op de donnée) raakt. Hoe hoger je de bal gooit,
hoe korter de bal zal uitrollen. Het uitrollen wordt ook bepaald door de
bodemgesteldheid. Bij deze worp is de mate van tegeneffect (waardoor de bal
terug wil rollen of niet doorrolt) belangrijk.

2.1.3 Hoge bal gooien (porté)
Bij een hoge gooi wordt de boule zeer hoog in de lucht gegooid zodat de bal bijna
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verticaal naar beneden valt. De bal raakt de grond (op de donnée) op minder dan 1
meter van het butje. Ook bij deze worp is de mate van tegeneffect (waardoor de
bal terug wil rollen of niet doorrolt), vooral bij harde ondergrond, belangrijk.

2.2 Worpen voor tireurs
Het schieten, meestal tireren genoemd is ook een basistechniek. Tireren is
spectaculair maar vraagt opperste concentratie, vaardigheid en kracht. De beste
tireurs zijn echter niet diegenen die het hardst gooien. Het doel van tireren is het
raken van de goeg geplaatste bal van de tegenstander, zodat deze weggespeeld
wordt. De tireerbeweging moet soepel verlopen en het is een samenspel tussen
een aantal factoren zoals lenigheid, coördinatie, behendigheid, kracht en snelheid.
De uitgangshouding komt overeen met die van het staand plaatsen, slechts de
romphouding verschilt, deze is iets meer gebogen. Ook de beweging is vrijwel
gelijk, hier ligt het enige verschil in het gebruik van de pols. De pols wordt bij het
schieten minder gebogen. Bij het tireren is nog meer dan bij het plaatsen een
harmonische beweging van belang. Een heel geringe afwijking immers leidt al tot
een misser, terwijl bij het plaatsen een afwijking van enkele centimeters een goede
bal tot gevolg kan hebben.
Naast het schieten van ijzer op ijzer is er ook nog het schieten over de grond. Deze
uitvoering is vooral geschikt voor zeer gladde terreinen en kan uitermate effectief
zijn. Na een raak schot blijft je eigen bal vaak dicht in de buurt. Er kunnen vaak
makkelijk meerdere boules tegelijk worden weggeschoten. Dit laatste voordeel is
meteen ook het nadeel, het is een zeer destructieve techniek waarbij een
zorgvuldig opgebouwde situatie totaal verstoord kan worden. De kans op klossen
(ballen die tegen elkaar aanspringen) is zeer groot. Daarom moet je het zien als een
uitbreiding op, en niet als een vervanging van het schieten op ijzer. Je moet het
alleen gebruiken als er sprake is van balvoordeel.
Net als bij pointeren zijn er verschillende manieren om te schieten.
 Schieten over de grond
 Slepend schieten
 Indirect schieten
 Schieten op ijzer
2.2.1 Slepend schieten (lang over de grond)
Bij dit schot wordt de bal zo krachtig mogelijk gespeeld, waarbij de boule 3 tot 4
meter voor het doel de grond raakt. Het grote nadeel van dit schot is dat de
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speelbal alle onregelmatigheden van het terrein tegenkomt, waardoor er minder
controle is. Het resultaat is dus zeker niet voorspelbaar.

2.2.2 Indirect schieten (kort over de grond)
Een van de meest voorkomende redenen dat tireurs de boule van de tegenstander
missen is dat de boule over de tegenstander heen springt (met name bij harde
banen).
Om dit te voorkomen kan men het beste kort schieten. Laat de boule 20 tot 30 cm.
Landen voor de boule van de tegenstander. De aanvallende boule rolt door en ketst
de tegenstander weg. Deze worp is alleen geschikt voor zanderig en vlak terrein.
Zelfs het kleinste steentje kan er voor zorgen dat men het doel mist.

2.2.3 IJzer op ijzer schieten
Dit type schot wordt voornamelijk gebruikt op onregelmatig terrein. De bal van de
tegenstander moet men recht in het midden raken, een schot op het ijzer dus. Dit
is het moeilijkste schot, dat veel nauwkeurigheid vereist. De boule moet de
tegenstander raken zonder de grond te raken. Het perfecte schot noemt men een
"carreau".

In het volgende clubblad komt een aflevering met trainingsoefeningen.
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Tegen de zomer
Niets is vernielender dan de warmte
De kou houdt in stand, is statisch;
de warmte beweegt met de vernieling mee
en wekt een valse schijn
van zon, gezondheid, zinvolle zonde
De warmte vleit, paait, belooft,
maakt stofgoud van stof
liefde van begeerte,
poëzie van leugens
Ik hou niet van warmte,
broedplaats van muggen en maden
poel van limonade en andere slopende dranken
Schenk mij liever klare
kou en koffie,
destructie bevroren, duidelijk zichtbaar
en aanvaardbaar
Wie in de kou zit schept geen illusies,
Maar schept sneeuw, vrij ongenaakbaar,
in de menselijke
soms bovenmenselijke winter
Remco Campert,
uit Dichter,
De Bezige Bij, Amsterdam 1995
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