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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: 
Lid N.J.B.B. sinds 01-01-2002  –  lidnr. 7027   Jan Koekkoek 

Rekeningnummer Rabobank:  NL47 RABO 0317 3507 14        Stullenbaan 34 
Inschr.nr. K.v.K. Hoorn: 37082617    1602 JC Enkhuizen 

@  joopenpatriciadoornaar@quicknet.nl   0228 - 322273 

Website:  jbc-de-drommedaris.nl    @ jan.koekkoek@gmail.com  
Klik op het logo voor onze Facebook-pagina            jkoekkoek 
 

https://www.facebook.com/Jeu-de-Boules-Club-De-Drommedaris-818968128178269/
mailto:ellydevries48@hotmail.com
mailto:joopenpatriciadoornaar@quicknet.nl
mailto:john@admjlaan.nl
mailto:cafrest@kpnmail.nl
mailto:joopenpatriciadoornaar@quicknet.nl
mailto:jkoekkoek@planet.nl
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Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:   

zaterdag  21 april 2018 
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een 
andere manier mag natuurlijk ook! 

Van het bestuur 
 
We zijn alweer 2 maanden in het nieuwe jaar. Nog maar 
een maand en de klok gaat weer een uur vooruit, wat 
betekent dat het ’s avonds natuurlijk meteen weer 
gezelliger is met boulen.  
 
De laatste week van februari is het echt winter met een 
koude oostenwind.  Dik ingepakt proberen we nog een 
balletje te gooien, maar dat valt 
niet altijd mee op een keiharde 
baan.  
Bep had een grote pan snert 
gemaakt en het smaakte uitstekend! 
 
Genoeg kou gehad.  Laat de lente nu 
maar komen!  
 
Het bestuur 

  

mailto:jan.koekkoek@gmail.com
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Nieuwjaarsreceptie – zondag 7 januari 2018 
De nieuwjaarsreceptie was gezellig. De leden werden verwelkomd met koffie en de 
altijd heerlijke zelfgemaakte tulband van Carla. Eerst werd er een potje gebouled 
en in de tussentijd konden Bep en ik het koud buffet klaarzetten. Bep had haar best 
weer gedaan met 2 heerlijke salades. Het was een geslaagde middag. 

Helaas zijn er geen foto’s…. 

Elly de Vries 

Deze boules zijn oké! 
Er is een nieuwe lijst met goedgekeurde boules 
gepubliceerd door de FIPJP. De lijst is hier te 
vinden: 
http://www.nlpetanque.nl/Reglementen/GoedgekeurdeBoules2018.pdf 

Toernooikalender 
Elke uitgave publiceert Boule-praat een kalender voor 2 maanden met daarin de 
activiteiten van de eigen vereniging en de toernooien in de directe omgeving. Voor 
een totaaloverzicht van alle toernooien in Nederland moet men echter hier zijn: 

http://nlpetanque.nl/kalender/ 
 

Pointeerkampioenschap – zondag 8 april 2018 
Binnenkort is het weer tijd voor het jaarlijkse pointeerkamioenschap.  
Ter voorbereiding hierbij alvast een filmpje waarin duidelijk wordt wat de 
bedoeling is. Het is een kwestie van (veel) oefenen. 
Dat we niet kunnen verstaan (het is een Thais filmpje) wat er allemaal wordt 
gezegd is verder niet echt een probleem. De beelden spreken voor zich!  
(https://youtu.be/ClF79jk9jSs) 
 

 

 

 

http://www.nlpetanque.nl/Reglementen/GoedgekeurdeBoules2018.pdf
http://nlpetanque.nl/kalender/
https://youtu.be/ClF79jk9jSs
http://www.nlpetanque.nl/Reglementen/GoedgekeurdeBoules2018.pdf
http://nlpetanque.nl/kalender/
https://youtu.be/ClF79jk9jSs
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Puzzel 
Zoek de 7 verschillen.  
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Toernooiagenda 
 
Maart 2018 
donderdag 1-3-2018 Gezelligheidstoernooi Pr/3 De Gouden Gooi Dbl 

zaterdag 3-3-2018 Stoere Mannen Toernooi 
W/3 

heren 
JBV de Stetters Dbl 

woensdag 7-3-2018 Midweektoernooi Pr/3 Les Mille Iles Dbl 

donderdag 8-3-2018 Wintertoernooi Pr/3 ASV Celeritas Dbl 

woensdag 14-3-2018 Midweektoernooi W/3 PUK Dbl 

zaterdag 17-3-2018 Gezellige Meiden Toernooi 
 W/3 

dames 
JBV de Stetters Dbl 

zondag 18-3-2018 Manege toernooi (promotie) Pr/3 JdB Onderhands Dbl 

donderdag 22-3-2018 Wintertoernooi  Pr/3 ASV Celeritas Dbl 

zondag 25-3-2018 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 

zondag 25-3-2018 Lentetoernooi W/3 Ça Roule Dbl 

zondag 25-3-2018 Lentetoernooi W/3 Purmer Boules Dbl 

 

 

Februari 2018 
donderdag 5-4-2018 Gezelligheidstoernooi Pr/3 De Gouden Gooi Dbl 

zondag 8-4-2018 Pointeerkampioenschap Intern De Drommedaris Enkl 

zondag 8-4-2018 Tulpentoernooi W/3 
Les Bohémiens de 

Petanque 
Dbl 

zondag 8-4-2018 Paas promotietoernooi Pr/3 Atlantic Boules Dbl 

zondag 8-4-2018 Lentetoernooi W/3 P.O.N. Dbl 

dinsdag 10-4-2018 Daglichttoernooi Pr/3 CDP Boule Plaisir Dbl 

donderdag 12-4-2018 Zomertoernooi Pr/3 ASV Celeritas Dbl 

woensdag 18-4-2018 Midweektoernooi Pr/3 Les Mille Iles Dbl 

vrijdag 20-4-2018 Voorjaarsledenvergadering   De Drommedaris   

zaterdag 21-4-2018 Floristoernooi Pr/3 Nova Boules Dbl 

zaterdag 21-4-2018 NK Tete A Tete W/1 Bouledozers Enkl 

zondag 22-4-2018 NK Tete A Tete W/1 Bouledozers Enkl 

donderdag 26-4-2018 Zomertoernooi Pr/3 ASV Celeritas Dbl 

vrijdag 27-4-2018 Koningsdagtoernooi W/3 Les Mille Iles Dbl 

zondag 29-4-2018 Eurodaaldertoernooi Intern De Drommedaris Dbl 
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Verleden, heden en toekomst 
Al in de Griekse tijd werd geoefend in het gooien met ijzeren ballen, echter toen de 
Romeinen er het doel of "but" aan toevoegden kon je spreken van het allereerste 
begin van Jeu de Boules.  

De Romeinen importeerden deze sport, net als vele andere vaardigheden en 
technieken naar Gallië, waar het tot de dag van vandaag de volkssport is gebleven. 
Jeu de Boules is de Franse verzamelnaam voor balspelen die in Italië "Boccia" 
heten, in Engeland "Bowls" en in Duitsland "Boulespiel".  

Na een opleving 
van het spel in de 
middeleeuwen 
verloor het spel 
zijn aantrekkings-
kracht en werd 
het hoofdzakelijk 
nog gespeeld in 
de Provence. 
Keizer Karel V 
sprak halverwege 
de 16e eeuw de 
banvloek uit over 
het spel, dat naar 
zijn mening te 
veel de aandacht en energie van zijn onderdanen afleidde. Het verbod dat hij 
uitvaardigde tegen Jeu de Boules zou, zo dacht de Keizer, in plaats van het balspel 
het hand-kruisboogschieten populairder maken. Het is hem niet gelukt, want het 
vredelievende Jeu de Boules bleef bestaan.  

De meest bekende en beoefende vorm van Jeu de Boules is petanque. Petanque is 
afgeleid van "pieds tanques", de voeten gebonden bij elkaar. Het spel werd 
ontwikkeld door een fanatieke jeu Provencal speler, die door reuma minder mobiel 
geworden was, maar die toch zijn geliefde sport wilde blijven beoefenen.  

Na 1945 waaierde het spel uit over Europa. Niet veel later volgden alle Midden-
Europese landen en de Franse koloniën. Tegenwoordig wordt er "gebouled" tot in 
Amerika en Thailand. In dat laatste land is zelfs de prinses de beschermvrouw van 
de bond en een van de meest fanatieke supporters. 

Frankrijk is niet allen de bakermat van het spel, maar in Frankrijk heerst ook echt 
een boule-cultuur. De Franse bond is qua grootte de derde bond van Frankrijk, met 
meer dan 500.000 leden. Daarnaast zijn er vele Fransen die het spel buiten 
verenigings- c.q. bondsverband beoefenen.  



 

9 

Toen in Nederland in de begin jaren zeventig een aantal studenten in Amsterdam 
besloot niet een club, maar meteen een bond op te richten konden ze niet 
vermoeden dat deze sport ook in Nederland zo'n grote vlucht ging nemen.  

De praktijk als leermeester  

Een handleiding voor het leren van petanque is niet goed te geven. Al doende leert 
men (petanque). Een nuchtere, oer-Nederlandse uitdrukking maar volledig van 
toepassing op dit spel. Doen, overal en altijd. Daarom steeds de boules bij de hand 
houden, want elk terreintje is geschikt om even met buren, vrienden of collega's 
een balletje te gooien.  

De Nederlandse Jeu de Boules Bond 

Na een aarzelende start, de oprichting van de NJBB vond plaats op 1 september 
1972, is het boulen in Nederland steeds populairder geworden. De groei is vooral 
begonnen nadat de NJBB in 1984 de WK had georganiseerd. De NJBB is in dit 
laatste decennium van 2.000 tot 13.000 leden gegroeid. Er zijn nu honderden 
verenigingen overal in het land gevestigd. In sommige plaatsen als Maastricht en 
Eindhoven zijn er wel 10 verenigingen. Andere plaatsen hebben nog geen of een 
enkele club. Daarnaast wordt er buiten de NJBB door vele mensen Jeu de Boules 
gespeeld. Ook komen er steeds meer overdekte boulodromes, waardoor er ook 's 
winters binnen gebouled kan worden. De NJBB wil de sport in Nederland populair 
maken en onder de aandacht brengen van een groot publiek. 

De sport verdient dit.   
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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  
 

Kalender Overig 
7 januari           Nieuwjaarsreceptie 
16 februari       Spelletjesavond 
18 februari       Snerttoernooi  
8 april                 Pointeerkampioenschap 
20 april               Voorjaarsledenvergadering 
6 mei                   Doublettentoernooi  
21 mei                  Krentenmiktoernooi  
10 juni                   Zomertoernooi  
12 augustus          Franse middag  
26 augustus          BBQ 
2 september         Clubkampioenschap  
16 september       Tireerkampioenschap  
14 oktober             Herfsttoernooi  
16 november         Najaarsledenvergadering 
2 december            Sinterklaastoernooi 

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

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 12: Allerhande 
adviezen. En hoofdstuk 13 volgt: Het gedrag 
tijdens een wedstrijd. 
 
* Raap aan het einde van een werpronde 
geen enkele boule op alvorens je het met je 
tegenstanders eens bent geworden over 
het aantal gemaakte punten. Verplaats of 
raak niks aan zonder dat daar eerst 
duidelijkheid over is ontstaan. 
Om ieder misverstand te voorkomen, moet 
je daarna de stand hardop en voor alle 
spelers goed verstaanbaar meedelen. Dat is 
noodzakelijk. Doe niet zoals bepaalde 
spelers die uitsluitend voor zichzelf tellen 
en een halfuur lang hun mond houden… om 
vervolgens problemen te gaan maken over 
de stand. Om korte metten te maken met 
ieder mogelijk verschil van mening moet je 
de stand aan het einde van iedere 
werpronde luid en duidelijk aan elkaar laten weten. 
 
* De manier waarop de werpcirkel wordt gemaakt, is tamelijk tekenend voor de 
geestesgesteldheid van de betreffende speler. In het begin van de partij worden de 
cirkels nog rustig en met toewijding en zo rond mogelijk gemaakt. Maar naarmate 
de partij vordert en de spanningen oplopen en het minder voor de wind gaat, raken 
veel spelers nogal verhit en wordt hun geest in beslag genomen door eindeloze 
overpeinzingen. Op zo’n moment zie je vaak slechts een vage krabbel die 
uitsluitend in de verste verte nog iets met een cirkel te maken heeft. 
Opwinding en irritaties in het boulespel zijn vaak onmiskenbare tekenen van 
zwakte en gebrek aan zelfvertrouwen. Een jammerlijke instelling, die je nooit aan je 
tegenstanders mag laten merken. Maak je cirkels dus altijd heel rustig… en mooi 
rond. 
Gooi het but daarna uit en volg het heel nauwgezet. De wijze waarop het rolt en 
zich verder over het terrein beweegt, geeft je al een eerste algemene indruk van de 
gesteldheid van het terrein. Zodoende krijg je een globaal idee hoe je boules op het 
terrein zullen reageren. En hoewel de aldus opgedane kennis niet altijd even 
nauwkeurig is, mag je die toch niet verwaarlozen. 
* Als je aan een toernooi of competitie deelneemt en je weet wie je volgende 
tegenstanders zijn, probeer dan eerst te achterhalen waar zij vandaan komen. Of 
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waar zij gewend zijn te spelen. Dat om zodoende een idee te krijgen van hun 
manier van spelen. 
Hoezo, zal je je afvragen? Simpelweg omdat iedere speler gemaakt en gevormd 
wordt door het terrein waarop hij gewend is te spelen. Als dat een mooi, vlak en 
zanderig terrein is, of bedekt met een dun laagje fijn grind, zal hem dat tot een 
uitstekend rouleur hebben gemaakt. Omgekeerd zal een terrein met veel 
oneffenheden spelers creëren die in staat zijn demi-portees te werpen of zelfs hoge 
portees. Op grond van die voorkennis moet je je tegenstanders dus naar een 
gedeelte van het terrein brengen waar zij zich niet zo goed thuis voelen. Op 
voorwaarde natuurlijk dat je de toss gewonnen hebt en het speelterrein vrij naar 
keuze is. Maar vooral op voorwaarde dat je zelf op die plek wèl goed uit de voeten 
kan! 
 
* Voor aanvang van een partij hoor je een speler wel eens de volgende opmerking 
tegen een van zijn medespelers maken: ‘Spelen we op dat terrein? Wel, dan pak ik 
mijn zware boules.’ (of mijn lichte, mijn kleine, mijn grote, enzovoort). 
Een manier van doen die ten stelligste moet worden afgeraden. Een goed 
petanquespeler wisselt niet van boules al naar gelang de aard van het terrein of zijn 
post in het team. Omwille van een klein twijfelachtig voordeeltje maakt hij het 
zichzelf veel lastiger. Zijn hand ’staat’ naar zijn boules, dat wil zeggen dat die 
gewend is aan zijn normale boules. Iedere verandering van boules kan alleen maar 
nadelig en schadelijk zijn. 
 
* Het komt vaak voor dat je aan het einde van een werpronde nog twee boules 
overhoudt terwijl je medespelers en je tegenstanders uitgespeeld zijn. Het punt is 
echter voor de tegenpartij en op grond van de situatie op het terrein kan er zowel 
geschoten als geplaatst worden. De keuze is aan jou. Maar pas op dat je op dat 
moment een belangrijke regel niet overtreedt. Die regel luidt: of je schiet tweemaal 
– tenzij je met je eerste boule geraakt hebt – of je plaatst tweemaal. Een fout die je 
nooit mag maken is eerst te plaatsen en vervolgens te schieten als je het punt niet 
wist te winnen. Of te schieten en daarna te plaatsen als je gemist hebt. Door twee 
keer achtereen te schieten of te plaatsen, heb je meer kans van slagen. 
 
* Een goede speler houdt altijd het verloop van de werpronde boule voor boule bij. 
Op ieder moment moet je weten hoe vaak je tegenstanders en je eigen 
medespelers hebben geschoten of geplaatst. Je moet de partij als een film in je 
hoofd vastleggen. Je kunt een goede speler herkennen aan het feit dat hij zelden 
aan zijn tegenstanders zal vragen hoeveel boules zij nog te spelen hebben. Door 
deze vraag regelmatig te stellen, zal een speler zichzelf declasseren. Het getuigt van 
verstrooidheid, dat je er met je hoofd niet bij bent, of van gebrek aan ervaring. 
Hoewel het bovenstaande op zich al ernstig genoeg is, zijn er nog ergere gevallen. 
Wat te denken immers van een speler die zich afvraagt hoeveel boules zijn eigen 
team nog te spelen heeft? Natuurlijk, in een moment van verwarring kan het wel 
eens gebeuren dat het je ontgaat hoeveel boules door de tegenpartij gespeeld zijn, 
maar toch niet door je eigen teamgenoten. Dat is al heel wat minder vergeeflijk. 
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Nog veel erger is de speler tegen wie je moet zeggen dat hij nog één boule over 
heeft. Je zult het geloven of niet, maar het is toch waar: er zijn spelers die soms 
vergeten hun laatste boule te spelen. Je moet ze er soms aan helpen herinneren. 
Maar het aller bontst is het ooit gemaakt door de speler die, geheel verdwaasd en 
murw gebeukt door de voortdurende tegenslagen en de onophoudelijke verwijten 
van zijn beide medespelers en het bittere hoongelach van het publiek, op het 
moment dat hij moest schieten de cirkel instapte om zijn gebruikelijke positie in te 
nemen… en tot de ontdekking kwam dat hij geen boule in zijn hand had! 
 
13. Het gedrag tijdens de wedstrijd 
 
Het petanquespel is nog maar een vrij jonge tak van sport. En hoewel het een 
veelbelovende toekomst voor zich heeft, is het spel nog lang niet uitontwikkeld. Wij 
zullen daar dus zelf aan mee moeten werken, daar gestalte aan moeten geven. 
Laten we daarom proberen het spel niet te ontsieren en ervoor zorgen dat het zo 
aangenaam mogelijk kan blijven worden beoefend. Met dat doel voor ogen is het 
volgende tweeledige verzoek geschreven. 
Het eerste verzoek betreft je gedrag tijdens de wedstrijd. Beoefen het spel altijd 
met een maximum aan fair-play en sportiviteit. Vermijd woede-uitbarstingen 
grofheden en andere vijandigheden. Het petanque heeft in het verleden maar al te 
vaak te lijden gehad van het belachelijke gedrag van slechte spelers die bij het 
minste geringste liepen te schreeuwen, te vloeken of te tieren. Een toernooi dient 
te verlopen in een klimaat van rust en kalmte, ja van vriendschap zelfs. Wat het 
belang of de inzet ervan ook moge zijn. 
Leer je reacties in te tomen en keur iedere vorm van incorrect gedrag af. Een 
vermaard speler zei ooit eens tot zijn medespelers aan het begin van een partij: 
‘We spreken af dat we geen stom woord tegen onze tegenstanders zeggen. Ze 
zullen anders absoluut niet bang meer voor ons zijn en misschien wel te veel 
zelfvertrouwen krijgen.’ 
Hoewel deze woorden een kern van waarheid bevatten, hebben ze toch iets 
onbeleefds en onbeschofts in zich en dat is juist wat je moet bestrijden en trachten 
uit te bannen. Als je wilt winnen moet je dat doen met carreaus en door het maken 
van goede punten, dat is de enige goede manier. 
Leer ook je tegenstanders op alle mogelijke manieren te respecteren. Op hun beurt 
zullen ze dan ook respect voor jou tonen. Je kunt er zeker van zijn dat zij dezelfde 
houding tegenover jou zullen aannemen als jij tegenover hen. Toon je ongenoegen 
of ergernis niet als zij goed spelen of geluk hebben: het petanque is een spel, het is 
daarom geen enkele schande om te verliezen, de enige schande is om niet te 
kunnen verliezen. Leer te winnen in bescheidenheid en ingetogenheid. Het is heel 
goed mogelijk dat je van nature goed kunt schieten of plaatsen, maar loop daar 
niet mee te koop. Alleen de natuur zelf zou dat mogen doen omdat zij je met dat 
talent bedeeld heeft… maar zij zal dat zeker niet doen. 
Trouwens, bega ook niet de fout om voortdurend als docent te willen optreden 
(Otello doet op deze plaats een bekentenis door op te biechten dat hijzelf die fout 
ook jarenlang gemaakt heeft). Spelers houden er immers niet van dat ze op hun 
tekortkomingen worden gewezen en dat hen iets bijgebracht wordt. 
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Kortom, laten we hopen dat iedereen op zijn manier zijn uiterste best doet om het 
spel zo mooi mogelijk te houden en de sfeer tijdens een partij zo zuiver mogelijk. 
 
Het tweede verzoek heeft te maken met je houding ten opzichte van bestuurders 
en de scheidrechters en organisatoren van een toernooi. Bekritiseer hen niet aan 
de lopende band. Ze doen wat ze kunnen en ze zorgen ervoor dat jij en de andere 
deelnemers onder optimale omstandigheden kunnen spelen. Van de vele tientallen 
equipes die doorgaans aan een toernooi deelnemen, kan er slechts één winnen, 
alle overige behoren tot de verliezers. Dat kan tot veel teleurstelling en verbittering 
leiden. 
Het mag echter niet voorkomen dat verliezers hun gal spuwen op de organisatoren 
die daarentegen juist alle lof verdienen. 
Daarom, beste vrienden petanquespelers, kun je de organisatoren van een 
toernooi niet vaak genoeg bedanken. Denk eens aan al de moeite die zij zich 
hebben moeten getroosten om het prijzengeld en de overige financiële middelen 
bij elkaar te krijgen. Aan alle noodzakelijke voorbereidingen die getroffen moesten 
worden, zoals de inrichting van het terrein, de vervaardiging van affiches en de 
verzending van aankondigingen naar andere verenigingen, het aanvragen van de 
vereiste vergunningen, het regelen van de horecavoorzieningen, enzovoort, 
enzovoort. En bedenk eens hoe het zou zijn als er geen toezicht was om de partijen 
en het toernooi goed te laten verlopen? Het tonen van onze erkentelijkheid door 
een bedankje na afloop is wel het minste dat we terug kunnen doen. 
Wist je dat de organisatoren van een toernooi al maanden van tevoren moeten 
beginnen met hun voorbereidingen? En dat zij vaak bij wijze van dank slechts de 
kritiek van onverbeterlijke kankeraars in ontvangst mogen nemen? 
Petanqueliefhebbers, het is noodzakelijk dat jullie een serieuze poging doen het 
volgende te begrijpen: zonder al die organisatoren die geheel vrijwillig en 
belangeloos hun werk doen, zouden er geen toernooien of competities kunnen 
plaatsvinden. Steun hen daarbij en ontmoedig hen niet. Jullie tevredenheid is het 
enige wat zij eraan overhouden, gun hun dat dan ook van harte… zelfs als je al in de 
eerste ronde zou worden uitgeschakeld. 
Vervolgens met betrekking tot de scheidsrechters. Bij hen gaat het niet zozeer om 
tact of sportiviteit, maar om discipline. In de gegeven omstandigheden is die 
discipline net zo belangrijk als het naleven van de verkeersregels op straat. Daarom 
dien je de scheidsrechters te respecteren en hun beslissingen zonder tegenspraak 
of voorbehoud te accepteren, hoe die beslissingen ook mogen uitvallen. Weet ook 
dat het lang niet eenvoudig is goede scheidsrechters op te leiden; de mensen die 
bereid zijn zich aan de taak van het arbitreren te wijten, zijn maar heel moeilijk te 
vinden. Want reken maar dat het heel wat aangenamer is om het boulespel te 
beoefenen dan als scheidsrechter aan de kant te staan. Ontmoedig die paar 
vrijwilligers die zich met die belangrijke taak willen belasten dan ook niet door een 
ongedisciplineerde en twistzieke houding. 
Daarom herhaal ik nog maar eens dat al die bestuurders, organisatoren en 
scheidsrechters uitsluitend voor jullie plezier in touw zijn. Toon daarom begrip en 
respect voor hen. De toekomst en de schoonheid van het petanque zijn ervan 
afhankelijk.         (wordt vervolgd)  
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Verjaardagen in maart en april 2018  

1 maart Jan Koekkoek 

2 maart Carla Stuyts 

8 maart Coen Hendriks 

18 maart John Hanff 

23 maart Fred Stuyts 

30 maart Ad Hamaker 

5 april Wim de Vries Broekman 

24 april John Laan 

 

 

Van harte gefeliciteerd en nog een ‘boule’ jaren! 
 

Iemand vergeten of onjuiste datum vermeld? Meld het even aan de redactie! 

 
Lief en Leed  
 
Cees Bimmerman moet onder het mes. 
Hij krijgt gedeeltelijk een nieuwe knie 
en misschien wordt het wel een hele 
nieuwe. Veel  sterkte gewenst. 
 
Dirk Brander heeft een ICD gekregen. 
Hij mag 6 weken niet boulen maar 
gelukkig zijn er al 4 voorbij.  
 
Iemand vergeten?  
Meld het even aan de redactie! 
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Puzzel 
Help het meisje haar vijf 
stukken speelgoed terug te 
vinden… 

 


