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Van het bestuur
Het is alweer eind augustus
en de mooie dagen zijn nog
niet voorbij.
Zowel
tijdens
de
Franse
middag
als
tijdens
de
barbecue
waren de weergoden ons goed gezind en
hadden we mooi weer.
We zitten nog steeds op ons
terras!
Op zondag 3 september hebben
we het clubkampioenschap en
zondag 17 september het
tireerkampioenschap.
Op zondag 15 oktober een
herfsttoernooi. Dus er komen
weer leuke dingen aan! Aanmelden kan via de
gebruikelijke weg. Ik hoop dat we er met veel leden aan
mee doen.
Nico wil in september
training gaan geven.
Graag opgeven bij Nico
of bij het bestuur.
Het bestuur
Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 21 oktober 2017
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een
andere manier mag natuurlijk ook!
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Barbecue – zondag 27 augustus
Zondag 27 augustus hadden we de barbecue
gepland. Het is altijd weer spannend hoe het
weer is, maar dat werkte gelukkig mee. Eerst
een paar partijtjes gebouled en om half vijf
ging de barbecue aan. Aangezien het een
barbecue op kooltjes was, duurde het nog
wel even voordat we konden beginnen. Dus
begonnen we eerst maar met het stokbrood
met heerlijke zelfgemaakte salades van Carla
en Fred. Tussendoor werd er ook nog
gebouled. Tot het echt te donker werd. We
hadden allemaal genoeg vlees gegeten en als
toetje kregen we nog een mini ijshoorntje.
Het was een gezellige avond. Carla en Fred
bedankt voor deze heerlijke barbecue!
Elly de Vries
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Puzzel
Zoek de 10 verschillen.

6

Toernooiagenda
September 2017
zondag

3-9-2017

Clubkampioenschap

Intern

De Drommedaris

zondag

3-9-2017

Open Zaanse prom.toern.

Pr

Zaanstad

Dbl

donderdag

7-9-2017

Gezelligheidstoernooi

W/3

De Gouden Gooi

Dbl

zaterdag

9-9-2017

Schapendijkje toernooi

W/3

Entre Nous

Dbl

dinsdag

12-9-2017

Daglichttoernooi

Pr

Boule Plaisir

Dbl

donderdag

14-9-2017

Zomertoernooi

Pr

ASV Celeritas

Dbl

zaterdag

16-9-2017

7e HPW Tripette Toernooi

W/2

PU Kennemerland

Trp

zondag

17-9-2017

Tireerkampioenschap

Intern

De Drommedaris

Ind

zondag

17-9-2017

7e HPW doublette Toernooi

W/2

PU Kennemerland

Dbl

zondag

17-9-2017

Leo vd Bergtoernooi

W/3

Elza Boules

Dbl

woensdag

20-9-2017

Midweektoernooi

Pr

Les Mille Iles

Dbl

zondag

24-9-2017

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

24-9-2017

Herfsttoernooi

Pr

Boule Plaisir

Dbl

zondag

24-9-2017

Spek &

Pr

P.O.N.

Dbl

dinsdag

26-9-2017

Thematoernooi

W/3

PU Kennemerland

Dbl

donderdag

28-9-2017

Zomertoernooi

Pr

ASV Celeritas

Dbl

vrijdag

29-9-2017

Lichtmasttoernooi

W/3

De Stetters

Dbl

Gezelligheidstoernooi

W/3

De Gouden Gooi

Dbl
Dbl

Bonentoernooi

Oktober 2017
donderdag

5-10-2017

zaterdag

7-10-2017

Paling en Snert

W/3

Les Bohemiens de
Petanque

zondag

8-10-2017

Celeritas Open

W/3

ASV Celeritas

Dbl

zaterdag

14-10-2017

Bakkerij de Wijn toernooi

Pr

Atlantic Boules

Dbl

zondag

15-10-2017

Herfsttoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zaterdag

21-10-2017

Herfsttoernooi

W/3

De Stetters

Dbl

zondag

22-10-2017

Najaarstoernooi

W/3

Ça Roule

Dbl

zondag

29-10-2017

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl
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Puzzel – Zoek de panda
Tussen alle sneeuwmannen zit een panda verborgen. Kun jij de panda vinden?
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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
In het nu volgende 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 kris-kras 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.
* In het petanque speelt het toeval een niet
te onderschatten rol van betekenis.
Sommigen schatten die toevalskans in op zo’n vijf procent, anderen (waaronder
Otello zelf) gaan zelfs tot vijftien tot twintig procent: één op de vijf punten zou aan
het toeval te danken zijn. Desondanks zijn het in de praktijk toch bijna altijd
dezelfde equipes, en doorgaans ook de sterkste, die je op het eind van een
toernooi terugziet. Vanwege dat relatief hoge percentage zou je eigenlijk mogen
verwachten dat ook deze teams in de loop van een toernooi regelmatig worden
uitgeschakeld, met als rechtstreeks gevolg dat er steeds andere teams naar voren
zouden moeten komen.
Dat dit niet gebeurt, vindt simpelweg zijn oorzaak in het feit dat een team dat uit
louter kampioenen bestaat, dankzij hun reputatie, zijn tegenstanders al bij
voorbaat angst weet in te boezemen. Geïmponeerd als deze laatste zullen zijn,
komen zij vaak niet tot hun normale spel en voelen zich van te voren al verslagen.
Grote equipes winnen net zo vaak dankzij hun faam als door hun capaciteiten.
Het beste advies is daarom, als het maar even kan, geen rekening te houden met
de sterkte van je tegenstanders. Wees ervan overtuigd dat je, als het om
kampioenen gaat, niets te verliezen hebt, maar juist alles te winnen. Als je geklopt
wordt, zal dat geen schande zijn. Maar als je wint, zal dat opzien baren: zo’n
overwinning is meer waard dan twintig andere. Maar dat lukt alleen als je op
dezelfde ontspannen manier speelt als je tegen je beste vrienden zou doen.
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Het zal lang niet gemakkelijk zijn om je van een dergelijk minderwaardigheidscomplex te bevrijden. En vaak lukt dat ook niet. Maar als het je daarentegen
wel lukt, op grond van je gezonde verstand, om tegen wie dan ook op dezelfde
manier te blijven spelen, kun je heel wat plezier beleven aan het petanquespel.
* In de loop van een werpronde komt wel het eens voor dat het punt aan geen van
beide teams toekomt. Met andere woorden, dat twee boules op precies gelijke
afstand van het but blijken te liggen. Of nog anders gezegd, het punt is nul. In dat
geval moet het team dat als laatste gespeeld heeft, opnieuw spelen. En vervolgens
om de beurt, net zolang totdat een van beide teams het punt wint.
Leg in zo’n situatie de nadruk op het plaatsen en schiet alleen wanneer het om een
werkelijk goed punt gaat. Plaats en win het punt. Je dwingt je tegenstander om op
zijn minst tweemaal achtereen te moeten spelen: als hij schiet en raakt, is het punt
weer nul en moet hij nog een keer spelen. Een voordeel dat je niet zou hebben
behaald als je had geschoten.
Vergeet nooit dat het allereerste doel in het petanquespel is je tegenstanders te
ontwapenen, hen te dwingen al hun boules te spelen… om vervolgens zelf te
profiteren van de aldus ontstane situatie door zoveel mogelijk punten – proberen –
te maken.
* Net zoals overal in het dagelijkse leven heeft iedereen vrienden in de wereld van
het petanque. Maar daarnaast zijn er ook altijd personen met wie je het minder
goed kunt vinden. En het ligt voor de hand dat de eerstgenoemden graag willen dat
je wint, terwijl de anderen je het liefst zien verliezen.
Er bestaat een oude uitdrukking die zegt dat de mens het woord niet gekregen
heeft om zijn gedachten te onthullen, maar veeleer om die te verbergen. En om die
reden zal het niet altijd even gemakkelijk zijn om erachter te komen wie je goed
gezind is en wie niet. Daarom hier een methode om daar achter te komen,
ongeacht wat ze ook mogen zeggen. En om zo ook je echte vrienden te leren
kennen.
Stel dat je op een glooiend terrein speelt. Werp het but dan dwars op de helling uit
en plaats je eerste boule. Deze komt in de buurt van het but, maar omdat je boule
groter en zwaarder is dan het but, zal hij niet precies stil komen te liggen op de plek
van het but. Langzaam maar zeker begint je boule omlaag te rollen, van het but
weg. Let nu goed op de toeschouwers. Sommigen, zij die niet in het spel
geïnteresseerd zijn, zullen zich niet bewegen. Maar degenen die willen dat je wint
of verliest, zullen zich verraden door hun spontane reacties, en dat zonder dat zij
het zelf in de gaten hebben. De toeschouwers die je goed gezind zijn, zullen
ongemerkt hun hoofd of bovenlichaam in de tegengestelde richting van je boule
bewegen. Onbewust proberen zij daardoor je boule af te remmen, hem tegen te
houden. Je tegenstanders onder het publiek zullen hun bovenlichaam daarentegen
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juist in de richting van je boule bewegen, in de hoop dat deze daardoor meer vaart
krijgt en verder van het but weg zal rollen.
Dezelfde truc kun je toepassen op vlakke terreinen als je boule te lang of te kort is.
Dezelfde onbewuste bewegingen van het hoofd of het bovenlichaam kun je daar bij
je vrienden aantreffen om je boule aan het einde van zijn traject dichterbij het but
te laten komen – of daar te laten blijven – en bij je vijanden om je boule daar juist
ver vandaan te houden.
* Het zal je wel eens zijn opgevallen dat het lot je soms uitermate goed gezind is.
Dat soort gunstige perioden kunnen tien minuten duren, een halfuur en soms zelfs
een hele dag. Men zegt dan dat ‘het spel met je is’, zowat alles zit je mee. Dan
opeens, zonder dat je weet waarom, keert het tij zich en laat het geluk je in de
steek.
In beide gevallen moet je, en dat is belangrijk, al naar gelang het meezit of niet, je
ritme aanpassen. Zolang alles goed loopt, moet je het tempo verhogen. In plaats
van het terrein langdurig te onderzoeken en je donnee te bestuderen, een
medespeler om raad te vragen of de tactiek te overleggen, moet je het kort houden
en vlot spelen. Zonder overhaastig te zijn natuurlijk. Als je tegenstanders
daarentegen het geluk aan hun zijde hebben, moet je alle tijd nemen die je hebt en
het spel zoveel mogelijk zien te vertragen (maar denk daarbij wel aan de
reglementaire minuut die je hebt voor het werpen van een boule!).
Je zult gauw geneigd zijn om sneller te gaan spelen als het niet goed loopt. En als
het heel slecht gaat, nog sneller. Een natuurlijke reactie die het gevolg is van de
ontstane irritaties. Toch is het een grote fout die door de meeste spelers wordt
gemaakt. Op zo’n moment doen ze als een auto die in de modder is blijven steken
en waarvan de wielen zonder grip ronddraaien. Hoe meer de bestuurder gas geeft,
des te meer de wielen gaan slippen en nog dieper in de modder zullen wegzakken.
Bij voortdurende tegenslag moet je het tempo van de partij dus serieus proberen af
te remmen. Op die manier zul je de schade kunnen beperken in afwachting van een
beter moment. Je schept daardoor voor jezelf de mogelijkheid de irritaties te boven
te komen of te verminderen. Irritaties en spanningen die zijn ontstaan door de
onophoudelijke tegenslag die je heeft achtervolgd.
Omgekeerd moet je het tempo proberen te verhogen als alles goed gaat. En als je
tegenstanders de fout maken zich in jullie tempo te laten meeslepen, zullen zij nog
geïrriteerder gaan spelen en daardoor extra gehandicapt worden.
* Een klassiek einde van een werpronde. Je hebt nog één boule in de hand terwijl
de tegenpartij al zijn boules heeft gespeeld. Je hebt ‘één punt op de grond’, dat wil
zeggen, jouw equipe ligt op punt. Speel uiterst voorzichtig als je probeert er nog
een punt bij te maken. Pas op dat je het punt dat ligt niet verspeelt. Niet zozeer om
dat éne punt, dat is van minder belang. Maar waar je voor moet oppassen als je op
die manier het punt zou verspelen, is de uitwerking ervan op je medespelers en
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tegenstanders. Je medespelers kunnen er gedeprimeerd en ontmoedigd door raken
en je tegenstanders daarentegen juist gestimuleerd, zij zullen weer nieuwe moed
en energie verzamelen. Door op zo’n ongelukkige manier een punt te verspelen,
zullen de meeste spelers uit het veld worden geslagen en kunnen de fatale
gevolgen de gehele partij blijven voortduren.
* Je doet mee aan een toernooi of competitie: gebruik tussen de middag slechts
een lichte maaltijd en geen of weinig alcohol. Een slechte spijsvertering of een
overvolle maag kunnen je tijdens het spelen enorme last bezorgen. Zoek, om je wat
te ontspannen en wat anders dan alleen maar boules te ‘eten’, een rustig plekje op
zonder al te veel andere bouleliefhebbers in de buurt.
Veel petanquespelers hebben tussen de middag, terwijl zij bezig zijn hun eten naar
binnen te werken, de slechte gewoonte hun wapenfeiten breed uit te meten of
door te gaan met spelen. Op dat ogenblik schieten ze het best en maken ze aan de
lopende band carreau’s (carreaux de restaurant genoemd, cafetaria-carreau’s). Al
die kletsverhalen moet je allemaal aanhoren. Bespaar je dat ongemak, zoek het
meest rustige plekje op om te eten en praat als het even kan over iets anders dan
petanque; je zult de middagpartijen met hernieuwde zin te lijf gaan, iets waar je
alleen maar plezier van kunt hebben (N.B. het bovenstaande is in het bijzonder van
toepassing in Frankrijk waar tussen twaalf en twee uur altijd gepauzeerd wordt).
* Er bestaat een oude Provençaalse zegswijze die zegt dat je niet kunt winnen als je
met 7-0 voorstaat. Natuurlijk kun je dan nog verliezen, maar tien tegen één dat je
wint. Niemand die deze oude zegswijze gelooft of aanhaalt, zal je van te voren zo
maar zeven punten voorsprong geven. In ruil voor een dergelijke voorsprong zou je
er vast en zeker in willen geloven, zelfs als het noodlot zich in alle mogelijke
vormen zou samenspannen tegen je.
De reden dat deze zegswijze wordt aangehaald ligt simpelweg in het feit dat een
ervaren speler zich nooit laat ontmoedigen, altijd een strohalm zoekt om zich aan
vast te klampen. Zolang de tegenstander het dertiende punt nog niet heeft
gemaakt, mag hij blijven hopen. Ondanks de slechte stand blijft hij in zijn kansen
geloven en het gezag van een oud gezegde geeft hem daarbij extra kracht en
zelfvertrouwen.
* In de loop van een werpronde kan het wel eens voorkomen dat je al je boules
moet spelen op een bastaardpunt van de tegenpartij. Maar pas op, je moet altijd
één boule schieten om je in te dekken tegen een schot op het but.
Plaats nooit al je boules op de eerste van je tegenstanders. Als zij kans zien het but
te raken, zouden ze een groot aantal punten kunnen maken.
* De ‘contra-carreau’ (dat wil zeggen dat je een boule raakt die vervolgens tot
stilstand komt tegen een vlakbij gelegen andere boule) is een van de meest
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ongelukkige worpen in het petanque. Maar de ergste ramp die je kan overkomen is
een devant-de-boule, dat wil zeggen dat je boule pal voor een boule van de
tegenpartij komt te liggen (of andersom). Het sluit en verlamt het verdere verloop
van de werpronde. Het is vrijwel onmogelijk om in zo’n situatie nog iets goeds te
doen. Probeer het zonder al te veel irritatie te accepteren en stel je er, al naar
gelang de omstandigheden, tevreden mee het puntenverlies zoveel mogelijk te
beperken. Een devant-de-boule is heel lastig te bestrijden; hoe harder je worstelt,
des te vaster je komt te zitten. Net zoals een konijn dat in een valstrik is geraakt.
Wat je in zo’n situatie kunt proberen is om iets langer dan normaal te plaatsen met
de bedoeling beide boules uit elkaar te spelen, ‘los te spelen’. Maar doe dat wel
met de grootst mogelijke voorzichtigheid, want rondom die boules mag je niets
stukmaken. Een zeer gewaagde en weinig toegepaste oplossing is om een keer op
het but te schieten.
Wat je nooit mag doen is op een devant-de-boule schieten als je tegenstanders
meer boules in hun handen hebben dan jullie. Je zou het spel er alleen maar door
‘openmaken’ en je handicap vergroten. Sluit het spel, iets anders zit er niet op.
* Een te lange boule die in het voorbijgaan het but raakt en verplaatst, mag je niet
als slecht gespeeld beschouwen. Het feit dat de boule het but heeft geraakt,
betekent dat hij goed ‘in het spel is’, voor vijftig procent zeer goed gespeeld is.
Op het eerste gezicht lijkt het bepalen van de juiste hoeveelheid kracht waarmee je
je boule speelt belangrijker dan het feit of je goed in het spel bent, goed recht bent
dus. In werkelijkheid is het allebei even belangrijk.
* Een probleem dat al veel petanquespelers tot diep nadenken heeft gestemd:
moeten we op winst spelen, zelfs als er een wonder voor nodig is, of moeten we op
’safe’ spelen en er een zeker lijkend punt bijmaken?
Een korte toelichting is op zijn plaats.
Je staat op tien punten, er ligt één punt op de grond en je hebt nog één boule in de
hand. Door te plaatsen kun je er gemakkelijk nog een punt bijmaken: dat maakt dus
twaalf. Maar door een boule te raken die achter de jouwe verscholen ligt, kun je de
partij uitmaken. Tenminste, als je een carreau schiet. Of iedere vergelijkbare
situatie waarbij je de keus hebt tussen een gemakkelijk te plaatsen boule of een
moeilijk schot. Riskant zelfs, maar waardoor je wel in één klap kunt winnen.
Wat je in zo’n geval moet doen is het volgende. Als je een voortdurend overwicht
hebt op je tegenstander en deze nog maar weinig punten heeft, plaats dan op
verstandige en rustige wijze en maak er een punt bij: ‘Aken en Keulen zijn immers
niet op één dag gebouwd’, of: ‘Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht’. Als
de tegenpartij sterker is dan jullie en een voorsprong heeft, speel dan op winst, wat
de risico’s ook mogen zijn: ‘Je moet het ijzer smeden als het heet is’, of: ‘Wie niet
waagt, die niet wint’.
(wordt vervolgd)
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Petanque op YouTube

Op YouTube zijn complete petanquewedstrijden te zien. Via de link in het plaatje
(of anders: https://www.youtube.com/watch?v=AsDd3TvgMfg) zien we de finale
van de heren van Mondial la Marseillaise à Petanque.
Het geheel is mooi in beeld gebracht! Het kijken waard!
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Verjaardagen in augustus en september 2017
7 september
10 september
13 september
24 september
1 oktober
9 oktober
10 oktober
28 oktober

Kees Bimmerman
Trudi Schekkerman
Nico Bakker
Elly de Vries
Annie Koster
Marco Stuyts
Joop Doornaar
Vera Koopman

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
Voor zover bekend valt hier dit keer niets te melden. Dat is v.w.b. ‘leed’ een goed
teken, maar voor ‘lief’ hadden we graag wel iets te melden gehad….
Iemand vergeten?
Meld het even aan de redactie!
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nazomer
ik heb in het gras mijn wapens gelegd
en mijn wapens gaan geuren als gras
ik heb in het gras mijn lichaam gelegd
mijn lichaam is geurig als hout bitter en zoet
dit liggen dit nietige luchtige liggen
als een gele foto liggend in het water
glimmend gekruld op de golven
of bij het bos stoffig van lichaam en schaduw
oh grote adem laat de stenen nog niet opstaan
maak nog niet zwaar hun wangen hun ogen
kleiner gebrilder en grijzer
laat ook de minnaars nog liggen en stilte
zwart tussen hun zilveren oren en ach
laat de meisjes hun veertjes nog schikken en
glimlachen
Lucebert
uit: “Van de afgrond en de luchtmens”
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