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Van het bestuur
Na deze prachtige zomerweken waarbij we heerlijk lang
buiten konden zitten moet nu ’s avonds het licht alweer
aan! Maar we hebben een gezellige Franse middag gehad!

De barbecue van 26 augustus jl. is
verschoven naar 9 september.

Er komt nog een feestje aan!
Ons 20-jarig bestaan!
Dit feestje staat gepland op 17
november 2018.

Helaas heeft Jan (de redacteur van
ons clubblad) aangegeven per 1
januari 2019
te stoppen met het
maken van het clubblad.
Bij deze een oproep aan een
creatieveling om het van Jan over te
nemen!
Het bestuur

Deadline voor kopij voor het eerstvolgende clubblad:

zaterdag 20 oktober 2018
Kopij het liefst inleveren via e-mail: jan.koekkoek@gmail.com, maar op een
andere manier mag natuurlijk ook!
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Oproep!
Op 16 november a.s. bestaat
onze vereniging 20 jaar. Het
volgende nummer wordt dan
ook een jubileumnummer. Het
zou leuk zijn als in dat clubblad
ook het verleden van onze
vereniging aan bod komt. De
afgelopen 20 jaren zijn niet altijd
even soepel verlopen en daar zal
menig lid zich nog wel het een en ander van herinneren. En er zijn vast ook wel
leuke of bijzondere herinneringen. Vandaar bij deze een oproep om deze
herinneringen op schrift te zetten en naar de redactie te sturen. Ook foto’s zijn
natuurlijk van harte welkom!

Franse middag – zondag 12 augustus
Op zondag 12 augustus hadden we de Franse middag. Eerst werd een spelletje jeu
de boules gespeeld. Met Franse muziek en in de pauze stokbrood met Franse
kaasjes en een glaasje wijn. Wat wil een mens nog meer! Daarna ook nog lekker
nazitten. Het was weer een geslaagde middag! De foto’s zijn het bewijs!
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Puzzel
Zoek de 10 verschillen.
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Toernooiagenda
September 2018
zaterdag

1-9-2018

Nazomertoernooi

W/3

Les Bohémiens de
Petanque

zondag

2-9-2018

Clubkampioenschap

Intern

De Drommedaris

zondag

2-9-2018

Open Zaanse

Pr/3/3

PCP Zaanstad

Dbl

donderdag

6-9-2018

Gezelligheidstoernooi

Pr/3/3

De Gouden Gooi

Dbl

zondag

9-9-2018

Babecue

dinsdag

11-9-2018

Daglichttoernooi

Pr/3/3

CDP Boule Plaisir

Dbl

donderdag

13-9-2018

Zomertoernooi

Pr/3/3

ASV Celeritas

Dbl

zaterdag

15-9-2018

8e HPW Tripletten
toernooi

W/2

PUK

Trp

zondag

16-9-2018

Tireerkampioenschap

Intern

De Drommedaris

zondag

16-9-2018

8e HPW Doubletten
toernooi

W/2

PUK

Dbl

woensdag

19-9-2018

Midweektoernooi

Pr/3/3

Les Mille Iles

Dbl

vrijdag

21-9-2018

Lichtmast Toernooi

W/3

JBV de Stetters

Trp

zaterdag

22-9-2018

Leo van den
Bergtoernooi

W/3

CdP Elza Boules

Dbl

zondag

23-9-2018

Schapendijkjetoernooi

W/3

Entre Nous

Dbl

dinsdag

25-9-2018

Thema toernooi

W/3

PUK

Dbl

donderdag

27-9-2018

Zomertoernooi

Pr/3/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

30-9-2018

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

30-9-2018

Spek- en Bonentoernooi

Pr/3/3

P.O.N.

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…
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Dbl

Oktober 2018
donderdag

4-10-2018

Gezelligheidstoernooi

Pr/3

De Gouden Gooi

Dbl

zaterdag

6-10-2018

Paling en Snert

W/3

Les Bohémiens de
Petanque

Dbl

zaterdag

6-10-2018

Paling en Snerttoernooi

W/3

Les Bohémiens

Dbl

zondag

7-10-2018

Celeritas Open

W/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

7-10-2018

Celeritas Open

W/3

ASV Celeritas

Dbl

woensdag

10-10-2018

Midweektoernooi

Pr/3

Les Mille Iles

Dbl

donderdag

11-10-2018

Wintertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

14-10-2018

Herfsttoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

14-10-2018

De Wijn

Pr/3

Atlantic Boules

Dbl

zondag

14-10-2018

Herfsttoernooi

W/3

Purmer Boules

Dbl

woensdag

17-10-2018

Midweektoernooi

W/3

PUK Boulodrome

Dbl

zaterdag

20-10-2018

Herfsttoernooi

W/3

JBV de Stetters

Dbl

donderdag

25-10-2018

Wintertoernooi

Pr/3

ASV Celeritas

Dbl

zondag

28-10-2018

Eurodaaldertoernooi

Intern

De Drommedaris

Dbl

zondag

28-10-2018

Najaarstoernooi

W/3

PC Ça Roule

Dbl
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Jubileumjaar 2018 – De Drommedaris bestaat 20 jaar!
Een korte geschiedenis!
Op 16 november 1998 bestaat onze vereniging 20 jaar! Het waren 20 roerige jaren
waarin er veel is gebeurd!
De club begon met 15 leden te spelen op een klein terreintje langs de Lange
Tuinstraat in Enkhuizen. Dat is echter niet een geschikte plek, al helemaal niet als
het ledenaantal zal gaan groeien. Er wordt dus gezocht naar een andere plek en er
wordt overleg gevoerd met de gemeente. Uiteindelijk krijgt de club de mogelijkheid
om banen aan te leggen naast de kantine van DTS (korfbal) op sportpark
Immerhorn in Enkhuizen. De banen worden daar in juli 2001 in gebruik genomen.
Onderdeel van de afspraken met gemeente is de mogelijkheid om de kantine van
DTS te gebruiken. Op onze speeldagen zijn zij er niet, dus hier liggen
mogelijkheden. Na bemiddeling van de gemeente kan de kantine worden gebruikt
en krijgen wij een deel van (de winst uit) de omzet. Al snel komen er problemen en
dat gaat uiteraard over geld. Omdat er niet tot een oplossing kan worden gekomen
besluit het bestuur van de De Drommedaris in overleg te gaan met de gemeente, in
de vorm van de wethouder met sportzaken in zijn portefeuille. In eerste instantie is
het bestuur heel blij met het overleg. Er is gesproken over de situatie en een eigen
kantine naast de banen. De gemeente Enkhuizen zou daar in willen steunen
volgens de wethouder. Bewuste wethouder verdwijnt echter van het
(gemeentelijke) toneel en daarna blijkt dat de vereniging nergens op mag rekenen.
Ondertussen is de situatie zo dat we niet meer in de kantine van DTS terecht
kunnen maar onze heil moeten zoeken in de (gemeentelijke) kleedkamers.
Ondertussen wordt besloten onze heil te zoeken in een naburige gemeente. Het
bestuur gaat in overleg met de wethouder sportzaken (Ries Bruijn) van de
gemeente Stede Broec. De uitkomst is voor onze club zeer gunstig: we krijgen een
stuk grond in het Nassaupark in bruikleen en bovendien wordt een behoorlijke
subsidie verstrekt om de banen aan te leggen. Dat is een mooie opsteker!
Vrij vlot kan worden begonnen met de aanleg en op 21 mei 2005 worden de banen
officieel geopend door de wethouder. De club kan gebruik maken van de kantine
die ook gebruikt wordt door o.a. Toerclub Westfrisia en de ijsbaan. We maken
gebruik van de diensten van Toerclub Westfrisia.
De rust is weergekeerd – voor even wel. De Streekschutters willen een eigen
onderkomen bouwen in het Nassaupark en vragen ons of we daarin mee willen
doen. Uiteindelijk wordt besloten dat niet te doen – het is voor onze club financieel
niet haalbaar. Ondertussen besluiten de kantinebeheerders van Toerclub Westfrisia
te stoppen en is overleg met de gemeente nodig. De uitkomst is dat we de kantine
huren van de gemeente en zelfstandig uitbaten. Ondertussen wordt er op
gemeentelijk niveau gesproken over het plan om de kantine te vervangen door
nieuwbouw. Voor zover bekend staat dit plan op dit moment in de ijskast.
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Gezocht: iemand die het clubblad gaat maken
Sinds mei 2009, dat is ruim 9 jaar, ontvangen jullie elke 2 maanden een clubblad
van mijn hand. Ik heb het altijd leuk werk gevonden, maar nu vind ik het tijd
worden om het stokje aan iemand anders door te geven… Het clubblad van
januari/februari 2019 zal het laatste clubblad zijn dat ik samenstel.
Wie van de leden wil het maken van een clubblad op zich nemen?
Jan Koekkoek

Barbecue – zondag 9 september 2018
De barbecue zou eerst op zondag 26 augustus plaatsvinden, maar is uiteindelijk
verschoven naar zondag 9 september!
Om het zomerseizoen af te sluiten wordt zondag 9 september 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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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.
In het vorige clubblad stond het eerste deel van dit artikel. Hierbij het tweede (en
laatste) deel met trainingsoefeningen.
3. Trainingsoefeningen
3.1 Trainingsoefeningen voor pointeurs
3.1.1 Balans van de speler
Plaats de boule 3 tot 4 meter van de werpcirkel. Probeer de boule te raken vanuit
een gehurkte positie. Het doel van deze oefening is om, in een gehurkte positie, uw
balans en stabiliteit te verbeteren. Vanuit gehurkte positie zijn oneffenheden in de
baan makkelijker te ontdekken. Deze positie wordt vaak bij harde banen toegepast.
3.1.2 Landingsplaats (Donnée)
Teken een aantal kleine cirkels met een diameter van 10 tot 15 cm op verschillende
afstanden van de werpcirkel (een paar ronde matjes van vloerbedekking werkt ook
erg gemakkelijk en is erg duidelijk). Gooi dan vanuit gehurkte of staande positie de
boule zodat hij in 1 van de cirkels land. Het is mogelijk om zo de hoge en de lage
gooi te oefenen.
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3.1.3 Doel
Markeer een punt op de baan op 8 tot 9 meter van de werpcirkel. Teken rondom
het doel 5 cirkels, zodat er een soort van dartboard ontstaat. Iedere cirkel krijgt een
aantal punten.
Maak een serie van bijvoorbeeld 5 worpen en kijk of je je score dagelijks kunt
verbeteren.

3.1.4 Effect
Deze oefening helpt om het effect dat aan een bal gegeven wordt te controleren.
Teken een kleine cirkel op 3 tot 4 meter van de werpcirkel. Teken een rechte lijn
rechts en links van de cirkel. Laat de bal in de cirkel landen, maar geef de boule een
zodanig effect dat als de boule de grond raakt hij naar en over de vooraf gekozen
lijn rolt. De stand van de werphand is belangrijk.
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Voor rechtshandigen geldt:
• Hand neutraal - bal recht vooruit
• Naar buiten gedraaid - linksom effect
• Naar binnen gedraaid - rechtsom effect
3.2 Trainingsoefeningen voor tireurs
3.2.1 Schieten
Oefen het schieten op een boule die steeds verder van de werpcirkel ligt (max. 10
meter). Begin daarbij op ongeveer 4 meter afstand. Vervolgens kan de oefening
bemoeilijkt worden door een butje te gebruiken in plaats van de boule.
Een andere oefening is om de te schieten boule op een verhoging te leggen,
bijvoorbeeld een rol tapijt of een boomstam. Met deze oefening dwing je jezelf om
je arm hoog op te tillen en niet kort te schieten. M.a.w. ijzer op ijzer.
3.2.2 De naastliggende boule tireren
Deze oefening is bedoeld om het richten te verbeteren. Plaats 2 of 3 boules,
liggend naast elkaar, met 1 boule ruimte ertussen, op 4 à 5 meter van de
werpcirkel. Probeer nu de linkse, middelste of rechtse boule te tireren zonder de
andere boules te raken. Bouw de lengte langzaam op tot 10 meter.
3.2.3 De achterste boule tireren
Deze oefening vergt veel van de speler zijn precisie. Plaats 2 boules, liggend achter
elkaar, met 2 boules ruimte ertussen, op 8 à 9 meter van de werpcirkel. Probeer nu
de achterste boule te tireren zonder de voorste boule te raken.
Er kan ook met 3 boules geoefend worden. Probeer dan de middelste of de
achterste te raken.

3.2.4 Carreau
Bij tireren is het belangrijk dat u carreau kunt schieten omdat u dan geen hinder
van het terrein hebt. De volgende oefening helpt hierbij: Leg de te tireren boule op
de grond en teken er een cirkel met een diameter van 50 cm. omheen. Oefen nu
het tireren zodanig dat de aanvallende bal niet uit de cirkel rolt (een blijver). Start
de oefening op 2 à 3 meter van de werpcirkel en vergroot vervolgens de afstand tot
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8 à 9 meter en verklein ook de diameter van de cirkel. Goed tireren vraagt veel
oefening zoals bijvoorbeeld 3 tot 4 keer per week.

3.2.5 De getrokken bal
Oefen de getrokken bal als volgt: Teken een lijn op zo'n 9 à 10 cm. voor de te
tireren boule. Geef de geworpen boule een contra-effect zodat de boule terug en
over de lijn rolt als hij de aan te vallen boule raakt. Het schot kan gebruikt worden
als een boule achter het butje ligt. Men schiet de boule weg en rolt zelf richting het
butje.

Bron : Pétanque Club "De Gooiers" (http://www.degooiers.com)
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EINDE VAN DE ZOMER
De bloem is uitgebloeid
De vlinder weggevlogen
De laatste zonnestralen
Schijnen ingetogen
Over het vlakke land
Bomen waaien kaal en
Het strand is verlaten
Je hebt het niet in de gaten
Maar de dagen worden kort
De wind waait in vlagen
En een wolk stort
Regen neer
De hitte is verdwenen
Dit is de laatste keer
Dat ik hier zit
Met jou

Door: Invild Deniz

Invild
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