
 

 

Cluborgaan van Boule Union Thamen, Opgericht 29 oktober 1985 
Aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond, Verenigingsnummer NJBB 6021, Verenigingsregister KvK 40535567 

 

Redactioneel  

 
We zijn nu zo’n zeven weken weer aan het boulen. Op alle drie de clubdagen zijn er 
voldoende leden aanwezig om enkele partijtjes te spelen. Voor de Lock down hadden we op 
de dinsdagavond gemiddeld 16 deelnemers. Op de donderdagavond was dat 9 deelnemers. 
De aanwezigheid op de woensdagmiddag is voor de Lock down niet bijgehouden, maar was 
niet bijzonder hoog. Na twaalf weken stilte op de banen was de opkomst tijdens de herstart 
op 12 mei twaalf leden. Dat aantal nam in de daarop volgende weken gestaag toe. Op de 
woensdagmiddag en de donderdagvond waren de aantallen ongeveer hetzelfde. De 
gemiddelden over de weken van mei en juni waren: dinsdagavond 15,2, de 

woensdagmiddag 10,9 en donderdagavond 10,2 leden. 
Hoewel de NJBB aanraadt om met maximaal vier spelers in een partij te spelen, is dat eigenlijk niet 
goed haalbaar. Op het moment dat er een oneven leden komt opdagen moet je of iemand aan de 
kant zetten of een triplette toestaan. Bij een even aantal, maar geen veelvoud van vier kan je twee 
leden tête-à-tête laten spelen, maar dat vindt niet iedereen leuk om te spelen. Tripletten is heel 
goed mogelijk en de 1½ meter afstand is goed te doen. Wel moeten we er alert op blijven. Daarom 
is er een Coronacoördinator aanwezig om ons op het goede spoor te houden. 
Het is alleen jammer dat slechts een enkeling zich heeft aangemeld om bij toerbeurt een keer als coördinator op te 
treden, terwijl er gewoon meegespeeld kan worden. 
 
 

Eikenprocessierups  
Zes eiken op onze banen herbergden weer nesten van deze rups. 
Gelukkig zijn ze in een vroeg stadium ontdekt en gemeld bij de 
Gemeente. Deze heeft op maandag 22 juni de aannemer aan het werk 
gezet en onder toeziend oog van de Groengroep zijn de rupsen 
opgezogen. De Groengroep heeft meteen gebruik gemaakt van de hulp 

van de aannemer bij het controleren en vastzetten van de Ledverlichting op de baan. 
De hoogwerker was daarbij een welkom hulpmiddel. 
 

  

 

 

 

 

 

 17 juli Vrijdagavondcyclus, avond 12 Afgelast 

Covid 19 is de 
schuldige 

19 juli Samen 100+ toernooi Les Bohémiens2 Afgelast 

19 juli Corona-alternatief Aanvang 11.00 u 

Eigen toernooi 24 juli Vrijdagavondcyclus, avond 22 Afgelast 
2 = doubletten 2 aug Open Uithoorns kamooenschap2 Afgelast 
3 = tripletten 16 aug Clubkampioenschap doubletten2 Aanvang 10.30 u Melden 10.00 u 

*Let op! Voor toernooien bij andere verenigingen en de NJBB moet u vooraf inschrijven. Voor de meeste toernooien kan 
dat via het programma OnTip. Ga daarvoor naar www.ontop.nl/ontip/toernooi_ontip.  
Melden een ½ uur voor aanvang 

Jaargang 33, nummer 7, juli 2020 

Redactie Henk van Rekum,  

redactie@buthamen.nl
 

http://www.ontop.nl/ontip/toernooi_ontip
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Bestuursmededelingen 

 

Verhuizing van de baan? Ja en nee 
Het haalbaarheidsonderzoek naar verhuizing van de sportverenigingen op het sportpark Noorddammerweg en KDO 

naar de ruilverkaveling ten zuiden van De Kwakel om woningbouw mogelijk te maken op genoemde 

sportaccommodaties, heeft aangetoond dat de verhuizing niet haalbaar is. 

De kosten worden te hoog om e.e.a. op de ruilverkaveling te realiseren. 

Toch is de verhuizing voor HSV Thamen en BUT niet van de baan. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek is op verzoek 

van de beide Thamens een verhuizing naar de sportterreinen in de Legmeer in het onderzoek meegenomen. 

Er zijn nu twee scenario’s, die verder onderzocht gaan worden.  

1. Verhuizing van HSV Thamen, BUT en Qui Vive tennis naar de Legmeer.  

2. Verhuizing van HSV Thamen en BUT naar de Legmeer. 

Het is nu verder afwachten hoe het vervolg gaat. Een belangrijk punt voor 

beide Thamens is dat de verhuizing budget neutraal moet zijn. Beide 

verenigingen hebben geen schulden, zijn financieel gezond en willen dat ook 

zo houden. 

Het einde van het haalbaarheidsonderzoek bracht nog een verrassing bij Nel 

en Henk. Op 12 juni werd er een boeket thuis afgeleverd namens het 

projectteam van de Gemeente als dank voor de prettige samenwerking. 

Vergaderdata 
13 juli, 28 september, 2 november (ALV), 23 november 2020. 

Nieuws 

Afgelasting 
De versoepelingen in de coronaregels zijn onvoldoende geweest om de organisatie van het eerder verschoven NK’s 

door te kunnen laten gaan. Het NK-doubletten wordt dit jaar niet gespeeld, omdat ook het EK in Riga is afgelast. 

Ook NK-veteranen wordt dit jaar niet gespeeld. Het in augustus 2021 geplande NK-veteranen doubletten wordt 

verplaatst naar april/mei en wordt het NK-veteranen tripletten om de kampioen tijdig te kunnen inschrijven voor het 

EK-veteranen in september 2021 in Albertville, Frankrijk. 

Alle kwalificatietoernooien voor de NJBB-Masters zijn geannuleerd. Om toch een deelnemende equipe aan het EK-

tripletten mannen te kunnen selecteren wordt het NK-tripletten op 14 en 15 november gespeeld bij Maboul in Ede. De 

beste acht equipes van het NK kwalificeren zich voor de NJBB-Masters op 19 en 20 december 2020 bij PVN in 

Nieuwegein. De winnaar van de Masters kwalificeert zich voor deelname aan het EK ib september 2021 in Albertville, 

Frankrijk. Een idee voor een vakantie 

 

EK Tête-à-tête, doubletten en Mix 2022 in Nederland 
De Europese Kampioenschappen Petanque worden in 2022 gehouden in ’s-

Hertogenbosch. Een gezamenlijk bid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB), 

de gemeente ’s-Hertogenbosch, BrabantSport, het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, NOC*NSF, More2Win en sportevenementenbureau Team TOC werd 

maandag door de Europese petanquefederatie Confédération Européenne de Pétanque 

(CEP) verkozen boven een bid uit Spanje. De EK Petanque 2022 in ’s-Hertogenbosch 

staan van 13 tot en met 17 juli 2022 op de kalender. 

Zie elders in dit nummer voor meer informatie 

 

Data NK’s, NPC en finale weekeind NJBB Masters in 2022 
NK's 2021 

17 en 18 april, NK Doubletten 

April/mei NK Veteranen tripletten 

16 mei, NK Tête-à-tête 

12 en 13 juni, NK Tripletten 

10 en 11 juli, NK Mix 

18 december, NK 

Precisieschieten

NPC 2021/2022 

De speeldagen voor het NPC-seizoen 2021/2022 zijn vastgesteld. Noteer 

alvast in je agenda: 

2021: 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 

   6 november, 20 november, 11 december  

2022: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 

  5 maart, 19 maart en 9april. 

Masters 2021 

Het finaleweekend van de Masters wordt in 2021 gehouden op 13 en 14 

november. 
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Ledennieuws 

 

Mutaties ledenlijst 
 

De Ziekenboeg 
Het gaat goed met penningmeester Jelle. Zijn bloedwaarden zijn top en de kanker is weg, 

alleen heeft hij af en toe te maken met duizeligheid, wat ook al heeft geresulteerd in een 

hoofdwond. Het weer heeft natuurlijk goed meegewerkt aan de revalidatie in de achtertuin. 

Met een paar weken zal Jelle de vervolgbehandeling ondergaan. 

 

Op 3 juni werden we op de baan verrast met een bezoek van Ed van Dantzig. Hij moest in 

Uithoorn zijn en kwam even op de baan kijken. Hij is erg blij met zijn woning in Koog aan de Zaan. Hij kijkt uit op de 

Zaanse Schans aan de ene kant en aan de ander kant over Oud Koog a/d Zaan en een nog werkende oliemolen. 

Met zijn gezondheid gaat het redelijk goed. Hij kan zich inmiddels beter voortbewegen en heeft zelfs hoop op een 

terugkeer op de boulebaan. Als dat zover is dan wordt hij lid van een lokale vereniging. 

 

Ook Jos de Zwart heeft zich even op de baan laten zien. Het boulen is nog niet aan de orde en het lopen gaat zonder 

ondersteuning van een kruk, maar de revalidatie gaat goed. Hij meldde: “Het lopen gaat al wel steeds beter, maar 

een hele avond boulen lijkt me nog iets te lang.” 

 

Ook Eef hebben we al geruime tijd niet gezien. Het schiet niet op met de schouderblessure en tot overmaat van ramp 

speelt nu de andere schouder ook op. Gelukkig mag ze weer naar de fysio in de hoop dat dat het tij zal keren. 

 

Verjaardagen  
Juli 

 

 

Augustus 
 

 

 

 

 

Van de commissies 
 

Kantinecommissie 
Hoera, de kantine gaat per 1 juli weer open. Wel blijft de 1½ meterregel van kracht. Daardoor is het niet mogelijk om 

aan de bar te zitten.  Er zijn inmiddels looproutes aangegeven . Op het terras geldt ook de 1½ meterregel plus het feit 

dat iedereen aan een tafel moet zitten.

Kantinedienst juli 2020 Let op! 

7 Jannie v Kooten Clubavond 19.00 – 23.00 uur 

14 Ria v Beek Clubavond 19.00 – 23.00 uur 

17 afgelast Vrijdagavondcyclus  

21 Nel Bloemers Clubavond 10.00 – 16.00 uur 

24 afgelast Vrijdagavondcyclus  

28 Günther Jacobs Clubavond 19.00 – 23.00 uur 

 

Kantinedienst augustus 2020 Let op! 

2 afgelast Open Uithoorns  

4 Hans v/d Wal Clubavond 19.00 – 23.00 uur 

11 Marja de Ru Clubavond 19.00 – 23.00 uur 

16 Opgeven bij Joan Clubkamp. Doubletten ? 10.00 – 17.30 uur 

18 Hein Bloemers Clubavond 19.00 – 23.00 uur 

25 Jeroen Stiekema Clubavond 19.00 – 23.00 uur 

 

In principe zorgt Joan dat de kas bij aanvang van de kantinedienst aanwezig is. 

Als u dat niet kan, dan neemt ze van tevoren even contact met u op! 

De kas uiterlijk woensdagochtend 12.00 uur retour bij Joan van Rekum, Flevomeer 31, 1423 ES 

Uithoorn. (tel. 0297 – 565377 of 06-25336706) 

 

Geld is een vreemd goedje;  

als je het bewaart heb je er niks aan,  

als je het uitgeeft ben je het kwijt. 
 

7 Ria van Beek 

9 Hans van der Wal 

22 Henk van Rekum 

24 Sander Buchner 

1 Alfonso Atanes 

9 Ben Disseldorp 

16 Hein Bloemers 

17 Noa van Rekum 
19 Riki Simonis 
27 Angèle Smit 
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Wedstrijdcommissie 

Ondanks dat de sportkantines per 1 juli weer open mogen hebben we toch moeten 

besluiten om de vrijdagavondcyclus te moeten annuleren. Met een beetje bezetting 

heb je al gauw zo’n 36 spelers over de vloer en dan wordt de 1½ meter afstand een 

probleem, zeker als het minder aangenaam weer is.  

Ook het Open Uithoorns kampioenschap zal dit 

jaar om die reden niet doorgaan. Ook al zouden we het toernooi mogen houden, 

dan zijn de beperkende regels voor op het terras en in de kantine een te grote 

barricade, zeker als het wat minder weer is. Ongetwijfeld blijft de 1½ meterregel van 

kracht en dat is dan ook de bepalende factor.  

Als alternatief voor de vrijdagavondcyclus willen we op zondag 19 juli een doublettentoernooi organiseren voor 

uitsluitend leden van BUT. Voor meer informatie zie de flyer elders in deze Butterfly.  

In principe willen we het clubkampioenschap doubletten op 16 augustus ook door laten gaan. Voorwaarde is dat 

toegestaan is en er tenminste acht doubletten inschrijven. 

 

 

 

De voorlopige indeling en speelschema is door het bondsbureau bekend gemaakt. 

Aan deze indeling en het speelschema kunnen nog geen rechten verbonden worden, 

want de verenigingen kunnen tot begin juli nog aanpassingen aanvragen. 

Ons team speelt in poule 11 van de zesde divisie, dus 6011. 

De voorlopige tegenstanders zijn: 

De Boel de Boule 4 
De Vaste Voet 1 
JdB vereniging OSB 2 
De Boel de Boule 3 
Waddinxveen JdB 2 
PV Gouda 4 
We zitten dus in een poule van zeven teams, dus hebben we tweemaal een vrije speeldag. Het is jammer dat er twee 
teams van De Boel de Boule in deze poule zitten. Als er een wijziging komt, dan zal het wel met een van deze twee 
teams zijn. Over de reisafstanden mogen we niet mopperen. Het zijn relatief korte ritten naar Sassenheim, 
Roelofarendsveen, Waddinxveen, Bodegraven en de verste is Gouda. 
Vanuit de bondsorganisatie wordt nog gekeken naar wat alternatieven om alle wedstrijden van de 352 deelnemende 

teams onder te kunnen brengen. Men denkt daarbij aan verschillende aanvangstijden, waardoor er meer teams op 

een locatie te laten spelen. Dat zou ook bereikt kunnen worden door op tijd te spelen of door ook ontmoetingen op de 

zondag van de speelweekeinden te laten plaatsvinden.  

We zullen best vroeger willen beginnen en op tijd spelen zal even wennen zijn. 

In augustus zullen we een teambespreking houden, want na 12 juli is de indeling definitief. 

 

 

 

Hoewel het nog niet bekend is of de Wintercompetitie doubletten in de periode oktober 2020-

januari 2021 zijn de eerst inschrijvingen van equipes van BUT binnen. 

Ingeschreven hebben inmiddels Jannie v Kooten en Hans v/d Wal (BUT 1) en Wilma Buchner 

en Ina Hoekstra (BUT 2). We hebben nog plaats voor in ieder geval drie equipes. Aanmelden uiterlijk 25 augustus bij 

de wedstrijdcommissie. 

 

 

 

BSA speurders, 

Wil je Ben Disseldorp zien passeren op de snelweg dan kan dat ’s maandags, 

vanuit Groningen ter hoogte van Marum, om 13:05 uur. Hij vindt het leuk als je 

terug zwaait! AVZ. 

 

Van sommige mensen kan ik niet begrijpen dat ze van miljoenen 

zaadjes de snelste zijn geweest. 
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Nederland huisvest een EK in 2022. 

Het betreft het Europees Kampioenschap  tête-à-tête, doubletten en mix voor zowel de mannen als de vrouwen. In 

het kader van het 50-jarig bestaan van de NJBB is er een verzoek bij de CEP, Confédération Européenne de 

Pétanque ingediend om dit kampioenschap te mogen huisvesten. 

De CEP heeft dit verzoek gehonoreerd. 

De Europese Kampioenschappen Petanque 2022 vinden plaats op de Parade. Op het beroemde plein in ’s-
Hertogenbosch komen 22 overdekte petanquebanen, waar de beste petanquespelers van Europa gaan strijden om 
de Europese titels in de categorieën tête-à-tête (mannen en vrouwen), doubletten (mannen en vrouwen) en mix 
(man/vrouw). Naast de wedstrijden, is het de bedoeling dat de toeschouwers onder meer kunnen genieten van lekker 
eten en drinken, muziek en andere vormen van entertainment. 

EK Petanque in de strijd tegen eenzaamheid 

Heel belangrijk is bovendien de maatschappelijke spin-off van het evenement. Eén van de doelstellingen van de 
Europese Kampioenschappen Petanque 2022 is om eenzaamheid met name onder ouderen terug te dringen. Onder 
meer door oud én jong aan te moedigen gebruik te maken van de bestaande petanquebanen in de stad. Daarnaast 
wordt er gewerkt aan verschillende side-events om mensen via het evenement aan het sporten en bewegen te 
krijgen. 

Burgemeester Jack Mikkers en wethouder Sport c.a. Huib van Olden van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn blij dat 
’s-Hertogenbosch na de succesvol verlopen Wereldkampioenschappen (Para) Handboogschieten 2019 opnieuw een 
groot sportevenement mag organiseren. “Het evenement past uitstekend bij het sportieve en sociale karakter van 
deze gemeente. Een plek waar gastvrijheid en ontmoeting in ons DNA zitten. Een plek waar topprestaties mogelijk 
gemaakt worden. En waar we kijken naar maatschappelijke activiteiten die verbindingen en ontmoetingen met onze 
inwoners bewerkstelligen. Zodat iedereen mee kan doen.” 

Imago petanque en het belang van sportevenementen 
Voor de NJBB zijn de EK in ‘s-Hertogenbosch een schitterende manier om het 50-jarig bestaan van de bond te 
vieren. NJBB-voorzitter Lieke Vogels: “Petanque heeft als serieuze competitiesport alles in zich en draagt bij aan 
sportiviteit, vitaliteit en maatschappelijke waarde. Wij kunnen met dit EK laten zien dat het een sport is voor iedereen 
en daarmee Petanque beter positioneren en het  imago verbeteren.  Petanque is namelijk helemaal hip. Overal in 
Europa zie je zogenaamde Jeu de Boules Bars ontstaan en jongeren de sport spelen. Wanneer de EK meer 
Petanque spelers op de been brengt en de aanwas van nieuwe leden als effect heeft, zijn we als NJBB natuurlijk 
helemaal blij. De komst van de EK is voor de petanquesport in Nederland een nieuw hoogtepunt.” 

Michel Reinders, directeur van BrabantSport, is eveneens blij met het binnenhalen van de Europese 
Kampioenschappen Petanque 2022. “Sportevenementen zijn en blijven zeer belangrijk voor de welvaart in Brabant en 
het welzijn van de Brabanders. Door samen op te trekken met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de NJBB, de 
verschillende clubs en het bedrijfsleven kan heel Noord-Brabant straks profiteren van het evenement, zowel op 
sportief, als economisch en sociaal-maatschappelijk vlak. We kunnen hiermee wederom laten zien dat we Brabant 
sterker maken door sport.” 
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Coronaproof evenement 

Eric Kersten van sportevenementenbureau Team TOC geeft aan dat het evenement volledig ‘coronaproof’ kan 
worden georganiseerd. Na de afgelasting van verschillende evenementen door Corona, zorgt het succesvolle bid van 
de EK Petanque 2022 eindelijk weer voor goed nieuws voor het Osse bedrijf. Kersten: “Hopelijk wordt alles snel weer 
zoals het was, maar ook als dat niet zo is, zijn we creatief genoeg om kansen te zien en klaar om mooie 
evenementen te organiseren.” 
 

 

Hoge nood?? 
De geïnteresseerde lezer van ons clubblad “Butterfly” zal zich nog ongetwijfeld de zeer bruikbare en uitvoerbare 
adviezen herinneren van de columniste Angèle Smit gericht aan onze Groengroep met betrekking tot het maken, 
plaatsen en in gebruik nemen van de zogenaamde muizentrappen. 
Adviezen die zonder uitzondering zeer welkom waren, uitvoerig besproken en zeer goed uitvoerbaar waren. 
Zowel de Groengroep als de muizen zijn Angèle voor haar geweldige adviezen zeer dankbaar. 
 
Echter………… in het juni-nummer van ons clubblad “Butterfly” lazen wij een artikeltje 
waardoor ons respect voor deze adviseur sterk daalde. 
In haar column met als titel “Hoge nood” slaat zij de plank volslagen mis en zet zij menig 
BUT-lid op het verkeerde been.  
Zo erg zelfs, dat 2 dagen na het verschijnen van het clubblad een van onze (naïeve??) 
leden haar advies al heel letterlijk had opgevolgd en een wc-emmertje en 
(gehamsterde?) wc-rol op de baan had geplaatst.  
Angèle suggereerde of adviseerde dat ieder zijn eigen W.C. emmertje en rol W.C. 
papier meeneemt en ieder zijn eigen emmertje gebruikt en na afloop weer mee naar 
huis neemt. 
 
Wat een slecht advies dit keer. 
Immers, er is toch een veel eenvoudiger oplossing voor het probleem van het gesloten toilet. 
Uit welingelichte kring is ons bekend dat Angèle (samen met Alex) in het bezit is van een camper. In die camper is 
ongetwijfeld een chemisch toilet aanwezig (of zou er in geplaatst kunnen worden).  
Mijn suggestie of advies zou zijn om deze camper tijdens elke speelavond en speelmiddag op de parking te plaatsen. 

Iedereen  zou dan tijdens het boulen van dit toilet gebruik kunnen 
maken. Een geldbakje voor een financiële bijdrage zou ook geplaatst 
kunnen worden en een welkome aanvulling voor de verenigingskas, nu 
de kantine buiten gebruik is. 
 
Na afloop kan Angèle de camper weer mee naar Wilnis nemen en thuis 
het toilet leeg maken, reinigen, ontsmetten en weer coronaproof maken 
voor de volgende keer. 

Harry van den Dungen 

 

 

Waar over praten zij! 
 

Het is weer zover de nesten met processierupsen zijn weer gesignaleerd in de eiken bomen op de baan. De 

roodwitten linten zijn weer om de bomen gespannen.  

Wat is dat nu, ik heb Premier Rutte en minister de Jong niet gehoord dat de rupsen 

alweer in beweging mochten komen. Dus moeten ze volgens mij nog steeds in Lock 

down zitten. Ik denk dat we de BOA’s moeten inschakelen. Zij moeten toch handhaven 

en er op toezien dat de Lock down wordt nageleefd. Daar staan hoge boetes tegen 

over als je de coronaregels niet na geleefd. Maar, ja boetes kan je niet uitdelen aan 

rupsen. Wat dan wel! Dat is o.a. waarom ze gewapend willen zijn met gummiknuppels 

en peperspray om de rupsen te lijf te gaan. Het zou goed zijn als ze Grapperhaus ook 

vragen of ze uitgerust kunnen worden met een ladder zodat ze adequaat kunnen 

optreden. Grapje! 

Wat gaat er nu echt gebeuren. Worden ze weggezogen of bestreden met ongedierte bestrijdingsmiddelen?! 
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Mensen, waar zijn we mee bezig. Het zijn voorstadiums van prachtige vlinders, insecten die in onze natuur van enorm 

belang zijn voor de bestuiving van bloemen en planten. Aangezien er in de eiken nog meer voorstadiums huizen van 

insecten gaan we ze zeker niet te lijf met insecticiden! Maar, ook niet wegzuigen zodat 

ze in een enorme stofzak verdwijnen. Leven en laten leven.  

We zijn zo trots op ons stukje natuur rond de boulebaan, dat gaan we toch niet 

vernietigen?! Daarom spelen we nu gewoon niet onder de eikenbomen op de baan, 

maar achterin voor de grove banen, totdat de rupsen zijn veranderd in vlinders. 

Mocht U toch in aanraking komen met de haartjes van de processierups dan is het 

goed om de jeuk te weerstaan, je moet wat overhebben voor de natuur. Wij zijn per slot 

van rekening ook als mens een soort processierupsen. 

Angèle Smit. 
Noot van de redactie 

De mesten zijn inmiddels geruimd. Geen gif, maar opzuigen van de rupsen. Het was goed dat de 

Groengroep aanwezig was, want het muurtje bij de “achteringang” moest worden afgebroken om 

de hoogwerker toegang tot onze banen te geven. Na het vertrek van de hoogwerker moest dat 

natuurlijk ook weer opgebouwd worden. De rupsen zijn weg, maar de banen tussen de bomen zijn 

nog niet geharkt, dat zal komende week wel gebeuren. 

 

 

 

Clubactiviteiten 
 

 

 

 

 

 

Gaat niet door! Is niet doorgegaan! Gaat niet door! 

U moet het voorlopig doen met de clubavonden en clubmiddag. 

 

Onderstaande activiteiten gaan WEL plaatsvinden 
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Vertellingen uit Wilnis 

Iets of iemand in het zonnetje zetten is altijd leuk. 
 

Iemand in het zonnetje zetten, dat is in het bestaan van de club al vele malen gebeurd. Dat kan 

bemoedigend werken. Het is belangrijk wanneer een lid, of een groep leden zich extra inzet voor de 

club. Dan is een jaarvergadering het uitgelezen moment om dat te doen. Gewoon d.m.v. een sketch met een verhaal 

er om heen. Om zo even de aandacht op die persoon of personen te vestigen. Het is belangrijk dat er een stuk 

waardering uitgaat naar dat gene wat die persoon of personen voor de club doen. Niets is vanzelf sprekend.  

Ik vind het altijd leuk om op iemand te broeden en dat er dan een leuk plaatje uitkomt. De uitdaging iemand echt te 

verrassen is zo leuk. Zeker als je ziet dat leden het helemaal niet nodig vinden maar op dat moment intens genieten 

van het schouder klopje. Dan weet je waarvoor je iets doet voor de club.  

Zonder deze personen kan een club niet bestaan. De club wordt gedragen door deze leden. Wat is het voor moeite 

om iemand glunderend met een bosbloemen en een geschenk in zijn handen te zien staan, om vervolgens door Henk 

op de foto gezet te worden welke dan ook nog gepubliceerd wordt in de voorheen Infobouletin en de tegenwoordige 

Butterfly.  

Het kan ook gebeuren dat je iemand of iets in het zonnetje wil zetten maar niet weet hoe. Dan moet er iets gebeuren 

waardoor je ineens weet hoe! 

We zijn hem enorm dankbaar, gewoon om dat hij bestaat, deel uitmaakt van onze 

club, er altijd bij is in weer en wind. Een vriend om bij slecht weer te schuilen. Hij laat 

het geen clubavond afweten. Hij waakt dag en nacht over het terrein. Soms moet hij 

dingen toelaten ondanks dat hij zich hevig zou willen verzetten maar daar niet toe in 

staat is. 

Hij is de bewaarder van het tuingereedschap en kruiwagen, steenzeef, de clubvlag, 

de wedstrijdtafel, de postzak voor de boules, de reserve boules, de werpcirkels, de 

clubvlinder en verschillende paraplu’s, touw voor de baanlijn, boutjes schroefjes en 

moertjes, gevonden voorwerpen ect. ect.  

Tegenwoordig draagt hij ook nog eens zorg voor een mand met desinfectie middelen 

hoe gek kan het gaan. Maar, hij vindt alles best.  

Daarom wil ik bij dezen ons clubhuisje in het zonnetje zetten, omdat hij het verdient 

om het feit dat hij “in weer wil van alles” ons nooit in de steek laat. Dat verdient een 

groot compliment. We waarderen zijn inzet enorm.  

Onze dankbaarheid gaat naar je uit namens alle leden van Boule Union Thamen. 

Angèle Smit. 
 

 

Uit de oude doos 
Bijzondere toernooien 

Het Open Uithoorns doublettenkampioenschap mag je best een bijzonder toernooi noemen. Niet dat 

het veel verschilt van andere open toernooien, maar heeft toch altijd een bepaalde sfeer. 

Dit jaar gaat de 34e editie niet door vanwege de coronapandemie. Het is de tweede keer in het 

bestaan van BUT dat het OU niet doorgaat. De eerste keer was in 1999. We hadden toen maar 

negen inschrijvingen, waaronder acht van BUT. Deze acht schreven 

vervolgens in voor een toernooi van Bohémiens op dezelfde datum. 

Het eerste Open Uithoorns was in 1986 nog voor we aangesloten 

waren bij de NJBB. Het was dus eigenlijk een “zwart toernooi”.  

Er namen 18 equipes deel uit Aalsmeer, Amstelveen, Badhoevedorp, 

Haarlem, Amsterdam en Uithoorn. 

Er werd een voorronde van drie partijen gespeeld en de acht 

ongeslagen equipes gingen door in het hoofdtoernooi. In de finaleronde 

bleven twee equipes ongeslagen en die speelden de finale. Deze werd 

gewonnen door twee Hoofdklassespelers, Henri Calvetti en Gabriel 

Darder. Als tweede eindigde onze penningmeester, Aad van Kesteren 

met zijn vrouw Marion. Aad was ook de organisator van dit toernooi en 

scheidsrechter was Loes Kiès. 

Het roosttoernooi werd gewonnen door de equipe de Boer uit Amstelveen voor de equipe Schaefers (BUT) 
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De equipe Calvetti/Darder won weer in 1987 en in 1995 de jubileumeditie waarvoor alle voorgaande winnaars waren 

uitgenodigd. Henri Calvetti won in 2011 weer, maar nu met Bart Scholten.  

We hebben op die ene keer na altijd op een goed gevuld en sterk deelnemersveld gehad. 

Volgend jaar dan maar echt de 34e editie. 

 

 

 

Hoe verbeter je je spel? 

Deel 2 

Verliezen is niet erg, maar winnen is leuker. 

Om het aantal verliespartijen te verminderen zal je beter moeten gaan spelen. 

Kan dat wel? 

Natuurlijk kan dat, maar daar moet je aan werken. 

Het beter spelen wordt bepaald door twee factoren. 

Techniek en tactiek 

In de vorige uitgave van de Butterfly hebben we aandacht besteed aan de voetenstand, de balvoering, armzwaai, 

balafwikkeling en balansarm. 

Jullie hebben dit natuurlijk allemaal flink geoefend! 

Wat betreft de techniek zijn er nog twee aandachtspunten. 

De beenstand en de romphouding. 

Buig de knie van het been dat naar het doel wijst, dus voor de 

rechtshandige speler het rechterbeen, een klein beetje door, zodat er wat 

beweeglijkheid in de knie komt. Zorg ook voor wat beweeglijkheid in de 

ander knie, zodat je een kleine push kunt geven. Wanneer je gehurkt 

speelt wijst de knie aan de kant van je werparm naar het doel. 

Houd je romp zoveel mogelijk rechtop, zodat je genoeg beweeglijkheid in je 

armspieren overhoudt. Ook de ademhaling kan dan rustiger verlopen. Je 

mag de romp iets buigen, maar niet te veel, want dan val je misschien voorover. 

We hebben nu alle zeven basiselementen de revue laten passeren. Deze worden ook wel de stabiele elementen 

genoemd. De flexibele elementen zijn alle speeltechnieken. 

1. De but uitwerpen; 

2. De donnee kiezen; 

3. Het plaatsen: 

 

Ad. 1. Het uitwerpen van het but: 

Na de warming up begint de partij met het uitwerpen van het but. We weten dat het but tussen de 6 en 10 meter van 

de werpcirkel moet liggen. Het uitwerpen is best belangrijk. Heel veel zie je dat het but maar een zwieper krijgt in de 

hoop dat deze binnen de 10 meter blijft liggen. De neiging is groot om op grote afstand te spelen. Als je vraagt: 

“Waarom?” dan krijg je meestal het antwoord: “Dan is het schieten moeilijker!” Men vergeet dat de eigen tireur daar 

ook mee geconfronteerd wordt en is het plaatsen op 9½ m ook niet eenvoudig is. Op welke lengte moet je het but 

uitwerpen? 

Dat is afhankelijk van de pointeur. Als deze goed kan plaatsen op 7 m, dan moet je op die lengte gaan spelen. 

Je dwingt dan de tegenstander om te schieten en met het gemiddelde niveau van onze leden zal er niet vaak een 

carreau gegooid worden en kost het op punt komen vaak twee boules. 

Als het but te lang of te kort uitgeworpen is, dan mag de tegenstander het but op een reglementaire afstand 

neerleggen. Bega niet de fout door het but neer te leggen waar tegenstander deze eigenlijk wilde hebben. Zorg er 

voor dat je een plaats kiest waar de loop van het terrein net even anders is. 

 

Ad. 2. De donnee 

Eigenlijk draait alles om het donnéepunt. Het punt waar de geworpen boule land en daarvandaan doorrolt naar de 

plek waar de speler haar wil hebben. Veel van onze leden spelen zonder donnéepunt. Zij werpen de boule in de 
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richting waarin zij deze willen hebben. Als de boule dan de hoek om gaat, ligt dat aan een steentje of een takje. Dat is 

ook zo, maar je had je boule ook niet daar moeten laten landen. De plaats van het donnéepunt is afhankelijk van 

verschillende factoren. De ligging van het but qua afstand en qua glooiing van het terrein, de zachtheid of hardheid va 

de bodem. Maar ook het soort worp, waarmee geplaatst wordt, speelt een rol. 

Bij zacht terrein, moet de donnee dichter bij het but gekozen worden en bij een hard terrein dichter bij de werpcirkel 

 

Ad. 3. Het plaatsen 

Er zijn drie soorten worpen bij het plaatsen: 

a. De roulee; 

Dit is de laag geworpen boule. Bij deze worp wordt de boule ongeveer 

op knie- of heuphoogte losgelaten. Het risico bij deze worp is dat de 

boule veel steentjes en dergelijke tegenkomt, waardoor deze uit de 

richting kan raken. Bij een zacht terrein is de roulee vaak te kort. Je ziet 

dan bij de volgende worp dat er harder gegooid gaat worden. Resultaat 

de boule passeert het doel en/of wijkt af van zijn lijn doordat er met 

kracht geworpen wordt en het bovenlichaam niet stabiel blijft maar draait. Het is in deze situatie beter om een 

demi-portee te werpen, 

b. De demi-portee; 

Dit is een met een boogje geworpen boule. Het moment van loslaten ligt 

op kin/neushoogte. Het donnéepunt ligt ongeveer op 2/3 van de afstand 

werpcirkel – but. Doordat de boule bij het neerkomen meer een 

neerwaartse snelheid heeft dan een voorwaartse snelheid, zal deze boule 

minder ver doorrollen, ongeveer 1/3 van de afstand zonder teveel richting 

te verliezen.  

c. De portee;   

d. De hoge boule werpen is de moeilijkste van de drie worpen. Bij deze 

worp wordt de boule vanuit de heup, dus een korte achterzwaai, 

geworpen en ver boven het hoofd laat losgelaten in de opwaartse zwaai. 

De boog, die de aflegt, moet dusdanig hoog zijn, dat die op het hoogste 

punt recht naar beneden valt. De boule krijgt op het laatste moment nog 

wat spin mee door de vingertoppen wat effect te geven. De boule moet 

vlak voor het but neerkomen en nog een halve meter uitrollen. De portee 

wordt het best staand uitgevoerd. Immers, zittend is het veel moeilijker 

om de gewenste hoogte te bereiken. Een tussenoplossing is het 

zogenoemde pushen. Hierbij wordt vanuit de hurkhouding tijdens de armzwaai het lichaam gestrekt. De boule 

wordt als het ware omhoog geduwd (gepushed). 

 

Tactische overwegingen bij het plaatsen 

 

Boulen is niet zomaar een spelletje. Het is een ware sport waarin tactiek een belangrijke rol speelt. 

Het begint al voor aanvang van een partij. Als de toss gewonnen hebt en mag bepalen waar je wilt spelen is het 

belangrijk dat je goed weet waar je equipegenoten goed in is. Kies op basis daarvan de locatie waar je de partij wil 

spelen. De mogelijkheden van je equipegenoten en jij bepalen ook de speelafstand. Als je de toss gewonnen hebt 

moet je ook de eerste boule plaatsen. Belangrijk is dat jouw boule meteen invloed heeft op het verdere verloop van 

de werpronde. 

De eerste boule moet een goede boule zijn. Een boule een meter recht voor het but bepaalt het spel meer dan een 

boule 50 cm achter het but. 

Als de tegenstander zo’n boule op 1 meter voor het but plaatst, moet je als pointeur ter plaatse gaan kijken en met de 

equipegenoten overleggen hoe je je boule gaat spelen. Allereerst de richting bepalen en dat is NIET recht naar het 

but, want dan speel je de boule van de tegenstander op!  

Nee, je moet je boule plaatsen in het verbetergebied om op punt te 

komen. Het verbetergebied is het gebied rond het but met als straal 

de afstand tussen de boule op punt en het but. 

Let maar eens op tijdens de clubavonden hoe vaak de boule van de 

tegenstander recht voor het but opgespeeld wordt! 

Ook met de glooiing van het terrein moet men rekening houden. 

Loopt het terrein naar rechtsaf, dan is het verstandig om iets meer naar links te werpen, dus je donnéepunt naar links 

verschuiven. Andersom geldt dit natuurlijk ook.  

Als de tegenstander geen boules meer heeft dan is een kort bezoek aan het but waardevol. Bekijk de situatie, wie er 

op punt ligt en of door een verplaatsing van but of boules er op meer punten gelegen wordt. 

Kijk welke boule van de tegenstander verbeterd moet worden voor een extra punt 
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Kijk of er beter eerst geschoten kan worden om meer ruimte te maken of een gevaarlijke ligging van de tegenstander 

te elimineren. Het schieten komt in Butterfly nr. 8 aan de orde. 

Hieronder enkele foto’s. Spot de fout(en) of zijn die er niet? 

In augustus de resultaten. 

foto 1 foto 2 foto 3 

foto 4 foto5 foto 6 

 

 

 

I shall not talk about it BUT……. 
 

Ik moest een dezer dagen twee leden op de hoogte stellen van een ingrijpende verandering in dropland! 

In de krant las ik een bericht dat een Duitse snoepfabriek aankondigde te gaan 

stoppen met het maken van Nederlandse trekdrop. Aangezien ik af en toe best een 

zakje trekdrop koop op de markt om toe te geven aan mijn guilty pleasure vond ik dit 

bericht schrikbarend. 

Maar, ik weet dat er meerdere leden deze guilty pleasure delen. Daarom vond ik het 

toch van belang om hun op de hoogte te stellen van deze aangrijpende mededeling in 

de krant.  

Joan en Ina waren na de mededeling enorm uit het veld geslagen. Dat kan niet waar 

zijn! Er gaat niets boven een vol gepropte mond met trekdrop. Zo Zalig!!!!!! 

Ik denk dat ze misschien wel de volgende dag naar Sligro gereden zijn om die leeg te 

kopen! 

Het is geen nep nieuws maar het beïnvloedde onze tegenstanders Joan, Ina en Marja zodanig dat ze hun 

concentratie kwijtraakte en de partij verloren. 

Hoezo, de tegenstander beïnvloeden. 

Angèle Smit. 
 


