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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
De blaadjes vallen weer van de bomen. De banen liggen
er ook weer vol mee en er moet vaak geharkt worden.
Ook een geweldige hoosbui had de banen onder water
gezet. Verderop in dit clubblad foto’s.
De
najaarsledenvergadering is verplaatst naar
14 november 2017, dus op
dinsdagavond!
Aanvang blijft 19.30 uur.
Wij hopen op zoveel
mogelijk leden.
Het bestuur

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 16 december 2017
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een
andere manier mag natuurlijk ook!
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Vrouwen van Nu – 1 september 2017
Op vrijdag 1 september kregen we bezoek van de
Vrouwen van Nu. Met 24 vrouwen werd het een
gezellige middag. Na een welkom met koffie of
thee met een gevulde koek legde Nico de regels
uit en kon er gebould worden. Elke groep had
een lid van onze vereniging erbij. Het was die
middag schitterend weer met een lekker
zonnetje, dus we konden mooi gebruik maken
van ons terras.
Het was een
geslaagde
middag!
Nico, Joop,
Annie, Dirk en
Vera bedankt
voor jullie
hulp!
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Puzzel
Zoek de 10 verschillen.
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Toernooiagenda
November 2017
donderdag

2-11-2017

Gezelligheidstoernooi

Pr/3

De Gouden Gooi

Dbl

woensdag

8-11-2017

Midweektoernooi

Pr/3

Les Mille Iles

Dbl

donderdag

9-11-2017

Wintertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

12-11-2017

Wijntoernooi

W/3

Purmer Boules

Dbl

dinsdag

14-11-2017

Najaarsledenvergadering

woensdag

15-11-2017

Midweektoernooi

W/3

PUK

Dbl

donderdag

23-11-2017

Wintertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

26-11-2017

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

De Drommedaris

December 2017
zondag

3-12-2017

Sinterklaastoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

donderdag

7-12-2017

Gezelligheidstoernooi

Pr/3

De Gouden Gooi

Dbl

zondag

10-12-2017

Sinterklaastoernooi

W/3

Purmer Boules

Dbl

woensdag

13-12-2017

Midweektoernooi

W/3

PUK

Dbl

donderdag

14-12-2017

Wintertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

3-12-2017

Wintertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

woensdag

20-12-2017

Midweektoernooi

Pr/3

Les Mille Iles

Dbl

woensdag

27-12-2017

Fijne Feestdagentoernooi

W/3

Les Mille Iles

Sxt

donderdag

28-12-2017

Wintertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl
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Tireerkampioenschap 2017
De oefeningen voor het tireerkampioenschap
waren lastig dit jaar. Daarom is de puntentelling
iets aangepast. Hieronder de oefeningen die
gedaan moesten worden. Er mocht dit keer ook
over de grond worden geschoten, zodat iedereen
een kans had om punten te scoren. Het hele
parcours werd twee keer afgelegd. Leuk om ze
ook zelf nog eens te doen!

plaats lid

punten

1

Dirk Schekkerman

96

2

Leendert de Jong

84

3

Stef Brugman

74

4

Trudi Schekkerman

37

5

Lilian Prade

13

6

Elly de Vries

4

7

Bep van Marle

3

Er waren 7
deelnemers
en uiteindelijk is Dirk
Schekkerman
tireerkampioen 2017
geworden.
Zie hierboven
voor de scores van alle
deelnemers.
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Herfst 2017 – hoosbuien…
De herfst 2017 gooide aardig roet in het eten tijdens een clubavond. De foto’s zijn
het bewijs… Gelukkig kon er geschuild worden onder het afdak en dat was een
mooie gelegenheid om even bij te praten….
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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 beginnen
aan hoofdstuk 12.
12. Allerhande adviezen (vervolg)
In het tweede deel van dit hoofdstuk zullen
onderwerpen van zeer uiteenlopende aard
worden behandeld: spelsituaties, afwegingen, gezichtspunten… en de eeuwige
adviezen voor elk van deze gevallen.
Tussen al deze onderwerpen is er
nauwelijks enig verband te ontdekken, ze
gaan kriskras door het uitgestrekte domein
van het petanque. Misschien kan het je
helpen een nog completer beeld te krijgen
van de grote gevarieerdheid van het
petanquespel.
* Zoals we in het bovenstaande (zie de
vorige aflevering) hebben gezien, zal in de
loop van een partij de ene keer met grote behoedzaamheid moeten worden
gespeeld, terwijl het op andere momenten onvoldoende is te volstaan met het
simpel winnen van het punt of het raken van een boule. In deze laatste gevallen zal
je op zoek moeten gaan naar een ‘grote slag’. Daarbij is het echter noodzakelijk om
dit soort grote slagen aan te voelen. Je moet leren ontdekken wat er voor
mogelijkheden in het spel schuilen.
Loer voortdurend op het moment waarop zich de kans voordoet iets te
ondernemen, dat maakt het veel gemakkelijker om op het goede moment toe te
slaan en bovendien in je opzet te slagen.
Als je bovenstaande gezichtspunten tot overeenstemming hebt weten te brengen –
dus aan de ene kant een grote mate van behoedzaamheid om geen grote verliezen
te lijden en aan de andere kant een uiterste alertheid om op het juiste moment toe
te kunnen slaan – zal je een grote vooruitgang hebben gemaakt ten aanzien van je
persoonlijke algehele spelpeil.
In dat licht bezien enkele adviezen en manieren van spelen:
Poussette (duwtje, zetje): het opduwen of opspelen van een van je eigen boules.
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Devant-de-boule (vóór de boule): een boule zo plaatsen dat hij vlak voor een boule
(en soms er pal tegen aan) van de tegenstander stopt, dit vooral ter verdediging.
Point batârd (bastaardpunt): een ogenschijnlijk matig geplaatste boule die in de
praktijk toch zeer moeilijk te winnen is, de tegenpartij verspeelt er bijvoorbeeld
twee of drie boules op.
Rentrer une boule (een boule weer binnenbrengen, inhaalworp): door middel van
een relatieve harde worp een eerder gespeelde eigen boule opspelen, waardoor
deze, tezamen met de gespeelde boule, op punt komt te liggen; je maakt daardoor
dus twee punten in één klap.
Ajouter sagement (rustig en voorzichtig bijleggen): een boule met beleid en
verstand rustig plaatsen om punten bij te maken.
Tirer pour éclaircir le jeu (schieten om het spel ‘open’ te maken) met één schot
een aantal in de weg liggende boules van de tegenstander (en soms ook het but)
verplaatsen of opruimen.
Se mélanger (in het spel mengen): een boule tussen de boules van de tegenstander
plaatsen om zodoende punten af te snoepen of het schieten te bemoeilijken
(verdedigingsworp).
Wanneer je de zin en het gebruik van bovenstaande termen begrijpt en hebt
geleerd niet enkel met de boules in je hand te spelen maar ook met de boules die
op het terrein in het spel liggen, zal de tactiek weinig geheimen meer voor je
hebben.
Jammer genoeg kan dit slechts op het terrein zelf worden bestudeerd en beoefend.
In dit verband daarom een heel belangrijk advies. Wanneer je niet aan de beurt
bent om te spelen, houd je dan zoveel mogelijk op ter hoogte van het but
(uiteraard zonder je tegenstanders te hinderen en met inachtneming van wat
hierover al eerder is gezegd in hoofdstuk 6). Immers, bij het but wordt het spel
gemaakt en daar kun je op je kansen loeren.
* Een advies aan het adres van zeer ervaren spelers. Soms gooit je tegenstander
het but nonchalant op zo’n zes meter uit op een zanderig terrein (of op een terrein
dat bedekt is met een laagje fijn grind). Omdat ze hun fout bemerkt hebben – het
terrein is immers ideaal om zes keer te raken en je tegenstanders weten dat jullie
daartoe in staat zijn – plaatst hun pointeur met opzet een bastaardpunt in de hoop
dat jullie ook zullen plaatsen. Schiet dan toch. Als je tireur met zijn eerste boule
mist en zelfs met zijn tweede, ga dan door. Een carreau kan de situatie weer
rechtzetten. Door te plaatsen loop je het risico behoorlijk veel punten te verliezen.
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Dit advies geldt niet voor spelers die maar matig kunnen schieten. Als zij in zo’n
situatie een paar keer hebben gemist, dienen zij hun heil te zoeken in een devantde-boule.
* Tireurs, pas op als je op een dubbel doelwit mikt, dat wil zeggen dat je
tegelijkertijd twee tegen elkaar aan liggende boules van de tegenpartij wilt
opruimen. Door de eerste te raken, zullen beide boules in negen van de tien
gevallen verdwijnen. Maar wees op je hoede voor een automatische doch zeer
verklaarbare reflex: omdat je in één klap twee boules moet wegschieten, zul je
geneigd zijn, althans als je er niet op let, harder dan normaal te schieten en zul je
missen doordat je te lang was.
Schiet normaal, ongeacht het aantal boules dat moet verdwijnen. Houd je daarbij
altijd voor ogen dat de afstand waarover de geraakte boules verplaatst worden niet
afhangt van de kracht van het schot, maar veeleer van de wijze hoe ze geraakt zijn.
Een boule die vol op het ijzer wordt geraakt, zal veel verder terechtkomen dan een
boule die eerst de grond heeft geraakt. Goed recht zijn is ook belangrijk: wanneer
een schot niet honderd procent recht is, zal de geraakte boule niet ver wegrollen.
Er volgen nu enkele veel voorkomende voorbeelden van bij elkaar liggende boules
die met één schot weggeschoten kunnen worden (de kleine pijltjes duiden een
schot op de zijkant aan- ‘op het oor’).

In het eerste geval (zie de figuur hiernaast) zijn de
boules 1 en 2 van de tegenpartij. Ze kunnen beide in
één klap worden weggeschoten. Probeer niet volgens
het kleine pijltje aan te vallen, op het rechteroor van
1. Alleen 2 zou dan weggeschoten worden terwijl 1
min of meer zijn plaats zou innemen. Om beide boules
te laten verdwijnen, moet je op de plek van het
langste pijltje raken, precies in het midden van 1 dus.
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Hetzelfde voorbeeld (zie de figuur rechts ) als in het
vorige geval, maar nu liggen beide boules precies achter
elkaar (gezien vanuit de cirkel). Als je volgens de grote
pijl raakt, zal alleen de achterste boule verdwijnen en de
voorste op zijn plaats blijven liggen. Om beide boules te
verwijderen, moet je volgens een van de kleine pijltjes
raken. Maar vooral wel vol op ijzer!

In het volgende voorbeeld
(zie de figuur links) liggen de
drie boules bijna op één lijn,
maar ze raken elkaar niet. Als
je op 1 schiet en die normaal
raakt, zal 2 blijven liggen en 1
en 3 verdwijnen. Hoe
paradoxaal ook, in het
algemeen zal, als je drie
boules raakt die in elkaars
verlengde
liggen,
de
middelste van de drie blijven
liggen.

In het geval van de laatste
figuur rechts moeten de
boules 1 en 2 weg, allebei van de tegenpartij, en moet
boule 3 blijven liggen. Nummer 2 ligt niet in het
verlengde van 1 en de zwarte boule 3 is jullie eigen
boule. Als je 1 op de juiste manier raakt (volgens de grote
pijl), zullen 1 en 2 verdwijnen en zal de zwarte boule niet
van zijn plaats komen. Waarschijnlijk zul je proberen om
volgens het kleine pijltje te raken want ogenschijnlijk is
dat de beste manier om 1 en 2 weg te schieten. Fout: als
je schot op het linkeroor van 1 terechtkomt, zal alleen 2
verdwijnen en zal 1 blijven liggen of een contra-carreau
maken tegen 3.
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In bovenstaande gevallen is aangegeven wat het meest voorkomt. Maar houd,
wanneer je op boules schiet die op een kluitje liggen, altijd rekening met de
volgende factoren:
 het precieze punt waar je raakt;
 het effect dat je aan je boule meegeeft;
 je behendigheid;
 het feit of je al dan niet op ijzer raakt;
 het gewicht en de diameter van de betreffende boules.
Het zijn allemaal factoren die meespelen en tot verrassende resultaten kunnen
leiden.
* Veel spelers kennen het verschil niet tussen een ‘ingesleten’ en een ‘ongerept’
speelterrein. Daar kijk je misschien vreemd van op, want vanwaar dit verhaal? Wel,
dat is heel simpel.
Een ingesleten speelterrein is een terrein waar veel gespeeld wordt. Op een
ongerept terrein is nog nooit of zeer zelden gespeeld.
Het eerste verschil. Kijk eens goed naar de in de grond liggende steentjes die met
hun kop net boven de grond uitkomen. Die op veel gebruikte boulodromes hebben
meestal een ronde en afgeplatte bovenkant en laten de boules zonder al te veel
problemen passeren. Op ongerepte terreinen daarentegen steken de puntige
kanten van die steentjes venijnig naar boven en houden ze de boules brutaalweg
tegen of belemmeren ze in hun natuurlijke loop (NB. het bovenstaande speelt in
Zuid-Frankrijk, waar de bodem doorgaans hard en rotsachtig is, uiteraard een
grotere rol van betekenis dan in ons land, JV).
Het tweede verschil heeft te maken met boules die op zo’n 50 centimeter voor het
but zijn blijven liggen. Op een veel gebruikt terrein vormen die een serieus obstakel
voor de overige nog te spelen boules, omdat deze laatste daar vaker tegen aan
lopen dan op een ongerept terrein. En wel om de volgende reden. Op intensief
gebruikte terreinen hebben de talloze boules die in de loop der jaren zijn gespeeld
zeer lichte sporen in de grond uitgesleten. De boules zijn die sporen gaandeweg
steeds gedweeër gaan volgen en blijven er uiteindelijk ook altijd in stilliggen. Boules
die daarna worden gespeeld, zullen dus min of meer als vanzelf tegen die
stilliggende boules aan lopen.
Dit soort kleine geultjes komen niet voor op ongerepte terreinen. Je kunt daar dus
altijd vrijuit spelen omdat de voor het but liggende boules gemakkelijker te
ontwijken zijn.
(wordt vervolgd)
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Verjaardagen in november en december 2017
3 november
28 november

Dirk Brander
Bep van Marle

Het is maar een klein lijstje dit keer. En de maand december ontbreekt helemaal

–

er is geen lid jarig in december…
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
John Laan zijn hart sloeg nogal
eens over. Hij heeft nu een
pacemaker die alles weer
goed regelt. Moet hij er
natuurlijk niet een magneetje
bijhangen …
Iemand vergeten?
Meld het even
redactie!
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