
 

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

 

Redactioneel  

Bravo! 
Wij zijn blij met onze leden. 
We hebben geen onvertogen woord gehoord in de lockdownperiode. 
Natuurlijk is er best wat onbegrip over de overheidsmaatregelen. Met 
vier in auto mag, ook als ze niet tot hetzelfde huishouden behoren, 
maar in de kantine, op het terras en op de baan moeten we de 1½ 

meter handhaven. Handen geven doen we niet meer en we houden rekening met elkaar. 
Het lukt niet altijd, want wat je meer dan veertig jaar gewend bent, leer je niet in een paar 
weken af. 
De Vrijdagavondcyclus en het Open Uithoorns hebben we moeten annuleren. De 
belangrijkste reden daarvoor was dat we onvoldoende kantineruimte hebben als het 
slecht weer is. Voorts zullen veel leden zich niet helemaal op hun gemak voelen bij deelname aan deze altijd goed 
bezette toernooien. Immers: “ZOEK DE DRUKTE NIET OP!” 
Vandaar dat de wedstrijdcommissie het toernooi Corona-alternatief voor uitsluitend BUT-leden heeft georganiseerd. 
Elders in deze uitgave een verslag en een ervaring. 
De volgende activiteit is het clubkampioenschap doubletten op 16 augustus. De inschrijflijst hang in het baanhuisje. 
We hopen toch zeker op een even aantal deelnemers. 
 

Overlast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie bij Groengroep 

  

 

8 aug DVV-toernooi Sassenheim2 volgeboekt Aanvang 10.30 u *Melden 10.00 u 

16 aug Clubkampioenschap doubletten2 Aanvang 10.30 u Melden 09.30 u 

6 sept Nazomertoernooi Bohémiens Amsterdam2 Aanvang 10.30 u *Melden 10.00 u 

12 sept 9e Haarlems Petanque Weekend PUK3 Aanvang 10.00 u *Melden 09.30 u 

13 sept Kwintetten (vijftallen) Aanvang 11.00 u Melden 10.30 u 

Eigen toernooi 19 sept NPC 2020/2021 speelronde 1 Aanvang 12.00 u Melden 11.30 u 
2 = doubletten 23 sept Alphenement Pointeurs Alphen a/d Rijn2 Aanvang 10.30 u *Melden 10.00 u 
3 = tripletten 27 sept Veendorptoernooi Bulderbaan, Amstelveen2 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.  

Jaargang 33, nummer 8, augustus 2020 

Redactie Henk van Rekum,  

redactie@buthamen.nl
 

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

 

Tussentijdse stemming 
Om het 35-jarig bestaan van de vereniging te vieren heeft het bestuur besloten om aansluitend 

aan het kwintetten/sextettentoernooi (13 sept.) een barbecue te organiseren. Voor de leden zou 

dit gratis moeten zijn. Echter in de begroting 2020 was daarvoor geen bedrag opgenomen. Dat 

zou een extra agendapunt worden op de Jaarvergadering. De Coronapandemie gooide roet in 

het eten en de Jaarvergadering werd noodgedwongen uitgesteld. Uit efficiëntieoverwegingen besloot het bestuur om 

de jaarvergadering te combineren met de najaarsvergadering op 2 november. Maar dat is na het kwintetten/sextetten-

toernooi. Om toch vooraf toestemming te krijgen om de kosten van de barbecue ten laste van de reserves te brengen 

is besloten om een individuele stemming via email en brief te organiseren. Dit is gerealiseerd op 15 juli. Alle leden is 

middel email of brief om akkoord te geven op het voorstel van het bestuur. 

Er hebben 35 leden hun stem uitgebracht. Daarvan hebben ook 35 leden hun akkoord gegeven en dat is een ruime 

meerderheid. Dit betekent dat de barbecue doorgaat en de kosten ten laste komen van de reserves. 

 

Algemene Ledenvergadering 
Door de Lock down ten gevolge van de coronapandemie moest de Jaarvergadering uitgesteld worden. Nu we door de 

versoepelingen van de maatregelen weer met meer dan dertig personen bijeen mogen zijn, is het zaak om het jaar 

2019 formeel af te sluiten. 

De vergadering zal plaatsvinden op 2 november 2020. 

Om aan de voorschriften m.b.t. de coronamaatregelen te voldoen moeten we dit keer van tevoren weten wie er op de 

vergadering aanwezig zullen zijn, zodat we de opstelling zo kunnen maken dat we de 1½ meter kunnen garanderen. 

U kunt zich tussen 1 en 31 oktober aanmelden bij onze secretaris of via de inschrijflijst  in het baanhuisje.  

De stukken worden begin oktober verspreid. 

 

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

 

Werkzaamheden aan de Vuurlijn. 

Fase 1 van het onderhoud had inmiddels afgerond moeten zijn. Hopelijk is de Vuurlijn 

op 1 augustus weer vanaf de Watsonweg begaanbaar. Tijdens de bouwvakantie ligt 

het onderhoud stil, maar op maandag 17 augustus start fase 2. Dit is het gedeelte 

tussen  Gezondheidscentrum en de Noorddammerweg. De verwachting is dat de 

werkzaamheden op vrijdag 18 september afgerond zijn.  

Het doorgaand verkeer is in deze periode afgesloten, maar bestemmingsverkeer en 

dat zijn wij kunnen de boulebaan gewoon bereiken. Een definitieve route laten we per 

nieuwsbrief weten. De Vuurlijn is dan een fietsersdomein waar auto’s gedoogd worden. 

 

Nieuws 

 

Op vrijdag 10 juli werden op de Parade door de Gemeente ’s-Hertogenbosch, 
BrabantSport, More2Win, Team TOC en de NJBB de handtekeningen gezet voor de 
komst van de Europese Kampioenschappen Petanque 2022 naar 's-Hertogenbosch. 
Meer over dit onderwerp op pagina 8. 
 

Het Nationaal Kampioenschap tripletten mannen is verplaatst naar 14 en 15 november 

bij Maboul in Ede. 

Het NK precisieschieten is afgelast. Daarvoor in de plaats wordt op 19 en 20 december 

de NJBB Masters gespeeld bij PVN in Nieuwegein. De winnaar van de Masters plaatst zich voor het EK tripletten 

mannen in 2021 in Albertville, Frankrijk. 

 

Een BUT regenjack met grijze binnenzijde. Misschien heeft U hem per ongeluk 

meegenomen begin van het jaar voor de coronatijd. Als u op het labeltje kijkt waar de 

maat aangegeven is moet AZ staan. Als dat zo is heeft u mijn regenjack in Uw bezit. 

Uw eigen jack hangt dan waarschijnlijk in het boule huisje op de baan. 

Angèle Smit.  
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Ledennieuws 

Mutaties ledenlijst 
Nieuw lid: 

Ingrid Sassen uit Mijdrecht (licentienr. 69365). 

Ingrid is de vriendin van Roberto en heeft de eerste schreden op de boulebaan gezet. Wekelijks doet ze aan 

roeitraining bij Michiel de Ruiter. We wensen haar veel plezier toe bij onze vereniging. 

 

Lidmaatschap beëindigd: 

Per 10 augustus zijn Gerty en Rinus verhuisd naar Zeewolde Zij zullen hun lidmaatschap bij BUT opzeggen als ze 

overschrijven naar de lokale vereniging of een nabij gelegen vereniging. 

 

De Ziekenboeg 
We kunnen melden dat Henk Heemskerk weer thuis is, maar hebben geen 

informatie over zijn toestand. 

Met Ton Boersma gaat het goed, maar er is nog een lange weg te gaan om 

de conditie weer op peil te krijgen.  

Eef blijft haar vrolijke zelf, maar is nog niet aan het boulen toe. Ze heeft 

inmiddels een “Formule 1” rollator aangeschaft. 

 

 

Verjaardagen 
Augustus  September 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Als het balletje gaat rollen…….! 
 

Met het feit dat een grapjas met grote roze plakletters TOILETBUS op onze camper had 

aangebracht was ik niet blij. Wat we ook probeerde we konden de letters er met geen 

mogelijkheid afkrijgen. Aangezien we een paar dagen naar Friesland zouden gaan kunt u zich 

voorstellen hoe wij ons voelde. Dus begaven wij ons naar Friesland via de afsluitdijk. We 

zagen de mensen steeds kijken en 

denken en hun wenkbrauwen optrekken. 

We voelde ons niet op ons gemak. We plaatste onze camper op 

een camperplaats in Suawald aan het prinses Margrietkanaal, 

bij het jachthaventje Schalkediep. Ook daar keken ze vragend 

naar onze camperbus. We voelde ons opgelaten. De friezen 

kwamen massaal op onze camper af. Niet om er gebruik van te 

maken, nee want ze hadden ook geen rol toiletpapier onder hun 

arm bij zich. We werden overspoeld met vragen wat het inhield 

een TOILETBUS. We vertelde elke keer dat het een grap was 

van een lid van onze jeu de boule club. Dat hij bedacht had dat het handig zou zijn in coronatijd met beperkt gebruik 

van een toilet in openbare gebouwen het handig zou zijn onze camper daarvoor te gebruiken.  

Nu bevonden wij ons in Friesland en had er bij ons eerder een lampje moeten gaan branden. Het Franse woord toilet 

is in de Friese taal totaal onbekend. Vandaar dat het vragen opriep. 

Had er op onze camper ’T HÚSKE  gestaan dan hadden ze het direct begrepen en zouden ze zeker met een rol 

húskepapier zijn komen opdagen om er gebruik van te maken. 

We hebben uiteindelijk een Fries bedriuw gevonden die in staat was om de letters van onze camper te verwijderen. 

Wil de grapjas die hier verantwoordelijk voor was de volgende keer eerst toestemming vragen voor dat hij gaat 

plakken. 

Gelukkig kunnen we gewoon weer gebruikmaken van het sanitair in de Thamen kantine!                    Angèle Smit. 

1 Alfonso Atanes 

9 Ben Disseldorp 

16 Hein Bloemers 

17 Noa van Rekum 
19 Riki Simonis 
27 Angèle Smit 

10 Jannie van Kooten 

15 
Ton Boersma 

Ep Depping 

16 Ina Hoekstra 

17 Wilma Buchner 

23 Tom Simonis 

28 
Harry v/d Dungen 

Jos de Zwart 
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Van de commissies 
 

Kantinecommissie 
 

Kantinedienst augustus 2020 Let op!  Kantinedienst september 2020 Let op! 

4 Hans v/d Wal Clubavond/Joker 19.00 – 23.00 uur  1 Jannie v Kooten Clubavond/Joker 08.30 – 28.30 uur 

11 Marja de Ru Clubavond 19.00 – 23.00 uur  8 Nel Bloemers Clubavond 19.00 – 23.00 uur 

16 Opgeven bij Joan Clubkamp. doubletten 10.00 – 17.30 uur  13 KWINTETTEN BBQ 10.00 – 20.00 uur 

18 Hein Bloemers Clubavond 19.00 – 23.00 uur  15 Ina Hoekstra Clubavond 19.00 – 23.00 uur 

25 Jeroen Stiekema Clubavond 19.00 – 23.00 uur  22 Henk v Rekum Clubavond 19.00 – 23.00 uur 

     29 Marja de Ru Clubavond 19.00 – 23.00 uur 
 

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

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

De sleutels uiterlijk woensdagochtend 12.00 uur retour bij Joan van Rekum, Flevomeer 31,  

1423 ES Uithoorn. (tel. 0297 – 565377 of 06-25336706) 

 

Wedstrijdcommissie 

 

8 augustus wordt de definitieve indeling van de NPC bekend gemaakt.  

Wij nemen met een team deel en komen uit in divisie 6, poule 11, dus 6011. 

De speeldata zijn: 

Data NPC 2020 – 2021 

za 19 september 2020  za 9 januari 2021 

za 3 oktober 2020  za 23 januari 2021 

za 17 oktober 2020  za 6 februari 2021 

za 31 oktober 2020  za 20 februari 2021 

za 7 november 2020  za 6 maart 2021 

za 21 november 2020  za 20 maart 2021 

za 12 december 2020  za 10 april 2021 

Op donderdag 20 augustus is er een bijeenkomst voor leden, die 

deel willen uitmaken van het team of als reserve/invaller 

beschikbaar zijn. We kunnen dan de indeling voor bovenstaande 

data. maken 

Per speeldag hebben we zes of zeven spelers/speelsters nodig. 

De volgende spelers hebben in ieder geval interesse: Wilma Buchner, Ina Hoekstra, Joan van Rekum, Nel Bloemers, 

Michiel Buchner, Ruud Vaessen, Niels v Diemen, Harry vd Dungen en Henk van Rekum. 

Henk zal bij een aantal thuiswedstrijden als scheidsrechter optreden. 

Graag voor 19 augustus een berichtje op wedstrijdzaken@buthamen.nl als u op de bijeenkomst aanwezig zult zijn. 

De bijeenkomst vindt plaats in het clubgebouw aan de Vuurlijn, aanvang 21.00 uur. 

 

 

Wintercompetitie doubletten 
 

Hoewel het nog niet bekend is of de Wintercompetitie doubletten in de periode oktober 2020-januari 2021 doorgaat, 

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. De speeldagen zijn: zo 25 oktober 2020, zo 6 december 2020 en zo 24 januari 2021. 

 

Propagandacommissie 

 

Er bestaat een propagandacommissie, maar die is nog niet bij elkaar geweest. Inmiddels heeft het derde 

lid, Ed van Dantzig wegens verhuizing moeten afhaken. Wij zoeken nu leden om met ondergetekenden 

samen te brainstormen over de te volgen strategie en inhoud/uitvoering van de propaganda. U kunt zich 

aanmelden bij Henk van Rekum. 

Harry & Henk 

mailto:wedstrijdzaken@buthamen.nl
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Op de voorpagina heeft u een collage van 

foto’s gezien, dat aantoont wat de 

Groengroep vaak op maandag aantreft. Een 

deel van de foto’s zijn op andere dagen 

genomen. Harry, de grote opruimer van 

BUT, heeft de boulebaan in zijn fietsroutes 

opgenomen en zorgt dan voor een 

tussentijdse opruiming. Het is jammer dat de 

“jeugd” onze accommodatie heeft uitgekozen 

voor hun illegale bijeenkomsten. Onze 

Groengroep heeft wel wat anders te doen, 

zoals uit bijgaande foto’s blijkt. 

 

 

Boulen én……… weer kantinebezoek 

Het is dinsdag 7 juli 2020. De wekelijkse dinsdagse clubavond.  

Dit keer is het toch anders, de eerste dinsdagavond dat gebruik gemaakt mag en kan worden van de kantine. 

Het is een regenachtige avond en ik vraag me onderweg naar de Vuurlijn af of het boulen wel kan doorgaan? Na het 

parkeren, voor alle zekerheid neem ik naast mijn bouletas ook mijn regenjack mee, loop ik een beetje zenuwachtig – 

het is immers mijn eerste bezoek aan de kantine sinds zaterdag 14 maart jl. (dus ruim 16 weken) vanaf de parking 

naar de kantine. Hoe zal het zijn en wie zal er zoal zijn gezien het regenachtige weer? 

De toegang is een beetje verwarrend: moet ik binnen gaan via de 2 openstaande deuren die helemaal open zijn of 

juist via de “normale” ingang. Al snel blijkt – ook na enig advies van reeds aanwezigen - dat de “normale” toegang 

gebruikt behoort te worden om naar binnen te gaan en de openstaande dubbele deuren bedoeld zijn om de kantine te 

verlaten: een circulatie-plan om te voorkomen dat je andere personen tegen zou komen.!! 

In de kantine zijn (een beetje onduidelijke) looproutes uitgezet via pijlen op de vloer en rood-wit lint aan stoelen. 

De eerste looproute leidt me naar de bar, waar ik aan Jannie,  die kennelijk bardienst heeft – een beker “normale” 

koffie met suiker bestel. Een aantal collega-boulers zitten in een ruime kring om een van de (nieuwe) kantinetafels en 

ik ga daar bij zitten. Het onderwerp van gesprek zijn de nieuwe kantine-meubels en natuurlijk het weer, kunnen we 

boelen of juist niet. Sommige mobieltjes voorspellen regen en anderen juist niet, afhankelijk wellicht van het type en 

merk. 

Ruim na half acht – mijn koffie is al lang op – wordt besloten om te gaan boelen. Ik trek toch maar het regenjack aan 

in de verwachting dat het niet droog blijft. Er zijn acht spelers, hetgeen mooi uitkomt voor twee doublette-partijen. 

Voor het eerst mag ook weer de postzak gebruikt worden om de teams samen te stellen. 

Henk en Eva spelen tegen Ina en Hans. 

Samen met Jannie speel ik tegen Angèle en Joan op een gedeelte van de baan waar geen druppels uit de bomen 

vallen. Ondanks de regen die soms even de droogte doorbreekt, spelen we twee leuke partijen. De eerste wordt 

gewonnen door Angèle en Joan, maar in de tweede partij nemen Jannie en ik  revanche. Jannie dwingt me in de 

tweede partij te tireren en tot (vooral) mijn verbazing waren bijna alle schoten raak. 

Het blijft nagenoeg droog, een paar spettertjes lichte regen mag de pret niet drukken. 

Na afloop van de partijen volgt weer dezelfde ceremonie om de kantine binnen te gaan en de aangegeven looproutes 

te volgen. 

Jannie weer achter de bar, de zeven anderen ruim afstand 

houdend om een van de kantine-tafels. 

Onder het genot van een cassis, 0,0%, thee en tapjes ontpopt zich 

een geanimeerd gesprek, opnieuw over diverse belangwekkende 

thema’s en wereldgebeurtenissen. We maken weer gebruik van de 

kantine, een lekker drankje en leuke conversaties, maar het voelt 

toch anders dan voorheen. Misschien vanwege het kleine aantal 

van 8 personen, maar toch vooral vanwege de noodgedwongen 

opstelling op afstand van elkaar.  

Omdat Hans bijna jarig is, nemen we nog een of enkele drankjes en wordt het toch nog weer gezellig.  

Ja, gezellig, maar toch anders……….. wanneer zal het weer “gewoon” zijn??? 

Harry 

“Eet tegen het coronavirus elke dag 5 teentjes knoflook. 
Het helpt geen bal, maar iedereen blijft wel op veilige afstand”. 
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Clubactiviteiten 
 Wegens de regels rond de Corona-pandemie is de kantineaccommodatie ontoereikend 

om toernooideelnemers bij slecht weer voldoende schuilgelegenheid bij de 1½ meterregel 

te bieden. 

Om die reden hebben we de twee speelavonden van de vrijdagavondcyclus en het open Uithoorns kampioenschap 

geannuleerd. Met zestig of meer deelnemers en regen heb je een probleem en dat willen we niet. 

Maar het niet-spelen is natuurlijk voor onze leden een teleurstelling. Om die weg te nemen heeft de wedstrijd-

commissie besloten een toernooi op zondag 19 juli voor de eigen leden te organiseren volgens het systeem van de 

vrijdagavondcyclus. Dit betekende dat er met doubletten gespeeld zou worden volgens het Zwitser systeem. Dus 

equipe met dezelfde w-v resultaten tegen elkaar. Op de dinsdag voorafgaand aan het toernooi konden we de tiende 

equipe inschrijven. Op woensdag kwam daar nog een elfde bij. Een oneven aantal equipes dus en dat betekent dat er 

elke speelronde een equipe een vrijloting heeft ofwel een zitronde. 

Om dit te voorkomen heeft de wedstrijdleider nog een belrondje gedaan om er een equipe bij te krijgen. Helaas is dat 

niet gelukt. 

Dus op 19 juli traden elf equipes aan de start. Bij de inschrijving trok elke equipe een van de twaalf nummertjes. In dit 

geval bleef nummer tien over en dat betekende dat nummer negen de vrijloting in de eerste speelronde had. 

Met zes winnaars gingen we de tweede ronde in en bleven er drie ongeslagen. Voor de derde speelronde moest dus 

een equipe met eenmaal winst opgewaardeerd worden. Er werd wie van de ongeslagen equipes tegen elkaar zouden 

spelen en wie met eenmaal winst tegen de overgebleven ongeslagen equipe moest spelen. Dit resulteerde in de partij 

Günther/Alfonso tegen Roberto/Ingrid (beide ongeslagen). Ina en Henk met twee winst moesten tegen Jannie en 

Hans, die eerder Günther/Alfonso verloren hadden. Günther en Alfonso wonnen vrij eenvoudig van Roberto en Ingrid 

(13-1). Ina en Henk hadden meer moeite met Jannie en Hans en stonden als snel met 9-2 achter. Een wissel van 

positie bracht ook de ommekeer in de partij. Met een beetje geluk wisten Ina en Henk op 10-10 te komen en daarna 

door te stomen naar 12-10 en vervolgens de overwinning en een tweede plaats in de eindstand. 

Op de derde plaats eindigden Harry en Marja door overwinningen op Paul en Eva en Michiel en Wilma en verlies van 

Roberto en Ingrid. Deze drie equipes waren dan ook de prijswinnaars met corona geïnfecteerde prijzen getuige het 

flesje corona, het mondkapje en het fruit. 

Drie equipes moesten het deze dag doen met slechts twee actieve partijen. Dar waren Nel en Ruud, Jos en Greet en 

Herman en Ans. Dit resulteerde dat iedereen tenminste eenmaal gewonnen had. 

 

Eindstand W S 

1 Günther Jacobs/Alfonso Atanes 3 24  

2 Ina Hoekstra/Henk v Rekum 3 18  

3 Harry vd Dungen/Marja de Ru 2 6  

4 Ria v Beek/Jeroen Stiekema 2 3  

5 Roberto Atanes/Ingrid Sassen 2 -6  

6 Jos de Zwart/Greet Atanes 1 2  

7 Jannie v Kooten/Hans vd Wal 1 0  

8 Michiel en Wilma Buchner 1 -2  

9 Nel Bloemers/Ruud Vaessen 1 -3  

10 Herman vd Hoogte/Ans Bouwmeester 1 -10  

11 Paul Hamstra/Eva v Ark 1 -11  

De volgende clubactiviteit is het clubkampioenschap doubletten op zondag 16 augustus. Ook nu met er weer vooraf 

ingeschreven als doubletten en hopelijk krijgen we een even aantal. 

 

 

Mannen met een bierbuik lijden vaak aan het Sneeuwwitje syndroom 

Als ze op hun rug liggen denken ze: 

“Daar achter die grote berg, woont een kleine dwerg. 
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Het eerste Corona-toernooi 
 

Op 14 maart valt het doek: alle jeu-de-boule-activiteiten worden opgeschort. 

Geen clubavonden, geen clubmiddagen, geen NPC-wedstrijden, geen toernooien, zelfs 

de geplande ledenvergadering kan/mag niet plaats vinden. Een saaie periode breekt aan. 

Pas op 12 mei – na bijna 6 weken - mag er weer heel voorzichtig, met allerlei beperkingen, zonder gebruik van de 

kantine en met in acht name van de 1,5 meter afstand, geboeld worden. 

Op 7 juli kan vooraf en na afloop van de club-avond weer voorzichtig gebruik gemaakt worden van de kantine. 

En eindelijk voor de zondag 19 juli wordt weer een clubtoernooi georganiseerd, waarvoor op een lijst in het “huisje” of 

bij Henk ingeschreven kan worden. Het wordt een “Corona-alternatief” met maximaal 16 doubletten. 

Marja en ik besluiten om als doublette in te schrijven in de hoop en de verwachting dat er voldoende inschrijvingen 

plaats vinden om het toernooi door te laten gaan en dat ook het weer geen spelbreker zal zijn. 

In de week voorafgaande aan 19 juli een aantal keren zenuwachtig op de “Buienradar” gekeken om vast te stellen dat 

de weersverwachtingen positief zijn. Op zaterdag nog even naar de boulebaan gaan kijken of deze er “speelbaar” bij 

ligt. En ja hoor, geen enkele belemmering. Het toernooi kan doorgaan. 

Op de ochtend van zondag 19 juli blijkt het inderdaad best mooi weer te worden: zonnig en wat stapelwolken, niet te 

warm. 

Als ik - te vroeg – de parking opdraai, zie ik nog maar één geparkeerde auto. Ik ben inderdaad vroeg. Henk, Joan, Ina 

en Eva waren ook al aanwezig.  

Eerst maar een beker koffie, lekker op het terras opdrinken. Geleidelijk komen andere spelers er bij. Er blijken 11 

doublette-teams te hebben ingeschreven. Als ik zo eens rond kijken en zie wie er zoal mee gaat doen, gaan we een 

zwaar toernooi tegemoet. De spanning stijgt. Hopelijk is Marja in vorm. 

Omdat er 11 teams deelnemen, wordt er elke ronde één team uitgeloot. Als Henk om 11.00 uur de uitslag van de 

loting bekend maakt, blijkt dat Nel en Ruud -  zonder te spelen – al één winstpunt hebben. 

Marja en ik mogen de eerste wedstrijd tegen Eva en Paul spelen. Best lastig, Eva plaatst goed en Paul is een goede 

tireur. Maar toch……. We lopen uit tot zelfs 10-0, waarna Eva en Paul gaan inlopen tot 13-8 de uitslag wordt. Alvast 

één partij gewonnen. 

Na een lange pauze met een paar bekers koffie en een boterhammetje volgt de uitslag van de loting voor de tweede 

ronde. Een ronde waarin winnaars van de eerste ronde tegen andere winnaars zijn geloot en 

wat blijkt: Marja en ik krijgen het zwaar tegen Ingrid en “alleskunner” Roberto. Geen 

zenuwen, maar wel een gezonde spanning is voelbaar na het horen van de loting. Vol goede 

moed beginnen we aan deze wedstrijd met een mène die meteen al 2 punten oplevert. 

Daarna lopen we zelfs uit tot 4-0 en blijven nog enige tijd op voorsprong, maar verliezen 

uiteindelijk deze lange partij toch met 10-13. 

Gezien het mooie, soms zelfs warme, weer, kan alvast een biertje gedronken worden tijdens 

geanimeerde gesprekken op het zonnige terras. 

Wat zal de komende laatste ronde ons brengen??  Het wordt schrikken bij het horen van de 

uitslag van de loting voor deze derde ronde: onze tegenstander is de familie Buchner, 

bestaande uit Wilma en Michiel. Zelfs de toss ging al meteen verloren en de eerste mène 

bracht ons ook al op een verlies van 2 punten. Verder in de wedstrijd sukkelden we een beetje achter Wilma en 

Michiel aan. Echter in de laatste mène – bij een stand van 10-12 – konden we alsnog stevig toeslaan en deze partij 

winnen met 13-12. 

Al met al dus twee wedstrijden gewonnen en één verloren. Naar verwachting niet genoeg voor een van de drie te 

winnen prijzen. 

Dus zonder enige vorm van spanning, konden we onder het genot van een drankje op het terras de bekendmaking 

van de einduitslag rustig afwachten. 

Maar…….. wie schetst mijn/onze verbazing als blijkt dat we achter twee zeer sterke teams de derde plaats hebben 

behaald.  

Heel verrassend mochten we een mooie schaal met “Corona-gerelateerde producten” in ontvangst nemen. 

Organisatie van het toernooi: bedankt. Marja: bedankt. 

Harry van den Dungen 
 

 

ONDERTUSSEN OP SCHIPHOL  
“De luchthaven is verheugd u mede te delen dat vanaf heden de nieuwe 

modellen coronaproof geventileerde passagiersvliegtuigen ingezet gaan 

worden”. 
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I shall not talk about it but…… 
 

Laatst op een boule avond vraagt Rob mij ineens: “Was jij het die vandaag 

in Amstelhoek gebukt een foto stond te maken?” Hij was lekker op de 

racefiets een rondje aan het fietsen toen hij mij dacht te zien. Ik moest 

even denken? Voorover gebukt? Waar, herkend Rob mij aan. Toch niet 

aan mijn stevige achterwerk? Hij moet er wel even van blozen. Nee, ik was 

het in ieder geval niet. Maar, er zijn meer mensen die op mijn achterwerk 

vallen. We waren in Groningen een potje aan het boulen op het gras van 

het kampeer terrein en maakte iemand een foto van mij. Rob heeft het niet bevestigd maar 

ook niet ontkent. Waar, je al fietsend al geen oog voor hebt. 

Angèle Smit. 
 

 

 

Europees kampioenschap 2022 in ’s-Hertogenbosch 

 tête-à-tête, doubletten mannen, vrouwen en mix 

De Europese Kampioenschappen Petanque 2022 vinden pas over twee jaar plaats, maar nu al is ’s-
Hertogenbosch in de ban van petanque. Vrijdag vond op de Parade het officiële 
tekenmoment plaats voor de komst van de EK Petanque 2022 naar ‘s-
Hertogenbosch. Huib van Olden, wethouder sport van de Gemeente ’s-
Hertogenbosch: “We willen niet wachten tot 2022, maar ’s-Hertogenbosch nu al van 
de petanquesport laten genieten.” 
Als onderdeel van de Bossche Zomer zijn er vier petanquebanen aangelegd op de Parade. 
De banen zijn door de gemeente ’s-Hertogenbosch en EK-organisator Team TOC 
geschonken aan Bourgondisch ’s-Hertogenbosch, dat op de Parade een groot paviljoen 
heeft ingericht waar Bosschenaren en bezoekers aan de stad tot en met 30 augustus 
kunnen genieten van heerlijke hapjes, drankjes en dus ook de petanquesport kunnen 
uitproberen. 
Voor €10 kun je petanque spelen en steun je ook nog eens de horeca in de stad. 

Maatschappelijke impact  

Op het gezellige paviljoen op de Parade vond vrijdag bovendien het officiële tekenmoment 
plaats voor de komst van de EK naar ’s-Hertogenbosch. Wethouder Van Olden zette net 
als de andere officiële partners van het evenement zijn handtekening op een reuze 
petanquebal en waagde zelf ook een poging op één van de vier baantjes. Van Olden: 
“Petanque is een prachtige sport om te doen en iedereen kan het. Dat past goed bij onze 
inzet om dit EK te benutten om inwoners uit onze wijken en vanuit verschillende 
geledingen rond deze toegankelijke sport samen te brengen.  Aan de voet van onze 

kathedraal zie ik in 2022 jongeren, ouderen, bedrijfs- of verenigingsleven, maar ook mensen met een beperking of 
eenzame inwoners samenkomen en elkaar ontmoeten. Hier mogen álle talenten – in de breedste zin van het woord – 
bij elkaar komen!” 
Van Olden vormde vrijdag een gelegenheidsduo met Natasha Hoefhamer, die vanwege een beperking 
rolstoelafhankelijk is. De overige gastspelers waren jongere en oudere Bosschenaren. Samen vertegenwoordigen zij 
de doelgroepen van de maatschappelijke spin-off van de EK. Net als bij de succesvol verlopen Wereldkampioen-
schappen (Para) Handboogschieten 2019 wordt het evenement ingezet als middel om maatschappelijke impact te 
bereiken, door beweging te stimuleren en eenzaamheid terug te dringen. Diverse activiteiten in aanloop en tijdens het 
evenement moeten bijdragen aan een inclusief en vitaal Brabant: samen sterker door sport. 

“Petanque is helemaal hip” 

Lieke Vogels (voorzitter Nederlandse Jeu de Boules Bond) is maar wat blij met de aandacht die haar sport nu al krijgt 
dankzij de komst van de Europese Kampioenschappen Petanque 2022 naar Nederland. “Petanque is helemaal hip en 
dit is nog maar het begin. De aandacht die haar sport nu al krijgt dankzij de komst van de Europese 
Kampioenschappen Petanque 2022 naar Nederland.  We gaan er samen met alle partners; Ministerie van VWS, de 
gemeente ’s-Hertogenbosch, BrabantSport, More2Win en Team TOC iets heel moois van maken”, aldus Vogels. 
Dat petanque ‘helemaal hip is’ blijkt ook wel uit de Boulesbaas-app die de NJBB heeft ontwikkeld. In de app kunnen 
scores worden bijgehouden en vrienden worden uitgedaagd voor een potje petanque. Vanaf vrijdag zijn in de app ook 
de vier baantjes op de Parade te vinden, de overige 45 petanquebanen in de gemeente ’s-Hertogenbosch volgen 
later deze maand. Vogels: “We willen als sport innovatief zijn en nieuwe doelgroepen aanspreken. De Boulesbaas-
app en natuurlijk de komst van de EK zijn hierin enorm belangrijk.” 
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Over EK Petanque 2022 

De Europese Kampioenschappen Petanque in 2022 vinden plaats van 13 tot en met 17 juli 2022. De organisatie van 
de EK is in handen van sportevenementenbureau Team TOC, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, de gemeente ’s-Hertogenbosch, BrabantSport, de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) en 
More2Win. 
 

 

Vertellingen uit Wilnis 

De Vuurlijn vanuit een ander oogpunt. 
 

Jeetje wat ik nu te vertellen heb! Hebben jullie even dan neem ik jullie mee op een wandeling. 

Het is maandagmiddag 13 juli. Ik parkeer mijn camper bij 

de Watsonweg aan het begin van de Vuurlijn. Het is prachtig weer ik heb 

er zin in. Het enige wat ik bij me heb is mijn mobiel en een flesje water. Ze 

zijn de dijk aan het verhogen en hebben net de weg voorzien van nieuw 

asfalt. Dat is dus niet te belopen en word ik gelijk genoodzaakt om over 

de dijk te lopen. Dit was ook mijn bedoeling. Je rijdt vaak met de auto 

over de Vuurlijn van en naar BUT. Maar, ik wilde het wel een vanuit een 

ander oogpunt zien. Je hebt prachtig zicht op het water en de 

verschillende putten. Wat mooie natuur tafrelen op 

levert. Het koningskruid de kattenstaarten en het ruige 

wilgenroosje staan prachtig in bloei aan de waterkant. 

Ik doe zelfs een archeologische vondst op de dijk. Ter 

hoogte van het zorgcentrum ben ik genoodzaakt om een stukje weg te lopen. Ze hebben vanaf 

hier tot Wahlen de dijk niet gemaaid. Het bloeiende gras en de paarse distels staan te hoog om 

een paadje te kunnen ontdekken. De weg is hier nog niet voorzien van  nieuw asfalt dus goed te 

belopen. Rechts van mij is een bosschage met hoge wilgen. Ik hoor de tjiftjaf zijn eigen naam 

fluiten. Al gauw kan ik de dijk weer op. Ik kom voor een klaphekje te staan. Er staat een bordje bij, 

“open gesteld voor wandelaars” Het pad over de dijk is het Waterliniepad. De dijk is ingedeeld in kleine percelen dus 

zijn er nogal een aantal hekjes die open en dicht gaan. Verschillende futen paren zwemmen in het water en duiken af 

en toe weg en is het altijd weer een raadsel waar ze boven komen. Dan heb ik ineens zicht op de kantine van 

Thamen, die verscholen ligt in het groen beneden aan de dijk. Dit is een mooi plaatje om te nemen. Vervolgens kom 

ik langs het parkeerterrein te lopen waar achter in de laagte onze bouleterrein  in het groen ligt. Een kostbaar plekje 

dat verscholen ligt, maar waar we zoveel boule plezier beleven. Ik wil de dijk niet verlaten om over het terrein te 

wandelen. Ik heb bewust een hoger perspectief opgezocht.  

Tot mijn verbazing staan er nogal wat auto’s. 

Dat kan niet van boulers zijn. Uit een van de 

auto’s stapt Eef Krijtenberg uit. Alsof het 

geregisseerd! Zomaar een boulespeler op mijn 

pad. Ik ontkom er niet aan om toch even de dijk 

te verlaten en met Eef te babbelen. Alles goed 

met Eef? Ja alles goed, ik mag niet klagen. Ik 

denk dat ze gaat schilderen. Maar, nee ze 

hebben een soort gezellige bijeenkomst om 

gewoon wat met elkaar te kunnen praten. Ik 

wens haar veel plezier, maak een foto van haar 

en beklim de dijk weer. Ik kom bij het einde van het parkeer terrein en er arriveren er nog 

meer auto’s. Ineens hoor ik van beneden af iemand mijn naam roepen, “hé Angèle, wat 

ben jij ver van huis! Is het Tine Siegel, een oud BUT lid. Ze wil even weten hoe het met me is, of alles goed is en 

waarom ik hier aan het wandelen ben. Ik vertel het haar. O, wat leuk! Ook zij gaat naar de 

bijeenkomst. Het mag weer nu de corona maatregelen versoepelen. 

Ik vervolg mijn wandeling weer, op een paaltje zit parmantig  een grote zanglijster. Hij blijft echt 

poseren, vooruit ik maak wel een foto van je. Ik kom bij de bocht naar de Noorddammerweg. 

Twee kleine kindertjes fietsen mij over het fietspad voorbij de brug over de wijk in gevolgd door 

hun moeder. Hoor ik ineens weer mijn naam roepen. Hé Angèle, oma van Tyas! De moeder 

van de kindertjes doet haar zonnebril af, is het Marloes, een van de twee juffen van onze 

kleinzoon. Blijkt ze in Uithoorn te wonen en is ze even met de kindertjes aan het fietsen. Even 
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een babbeltje maar dan roepen de kinderen “we zouden toch een ijsje gaan eten. Ik wens haar vast een fijne 

vakantie, nog 3 en een halve dag en het is vakantie. In het laatste perceel van de dijk lopen 

kaal geschoren zwarte schapen met een witte vlek op hun neus. Ze lopen blatend achter 

me aan tot een houttrapje over een hek heen. Leuk dat ze me even gezelschap hebben 

gehouden. Als we aan het jeu de boulen zijn hoor je ze vaak vanaf het terrein blaten op de 

dijk. Ik vind dat altijd een heerlijk gehoor. Wij hadden vroeger schapen in de boomgaard 

lopen van onze buurman. 

Ik loop richting de Kwakel en passeer bushalte de Kuil. Boven mij hoor ik een Buizerd 

schreeuwen, ik sta stil een kijk naar de zwevende roofvogel. Het geluid is zeer herkenbaar, 

net een miauw van een kat. Even een kleinstukje de Kwakel en dan de Boterdijk op. Het 

ging mij om de belevenis van de Vuurlijn al wandelend over de dijk. Maar, ik ontkom er niet 

aan om mijn verhaal met plezier nog een stukje te verlengen. Heb ik er net een paar meter 

Boterdijk op zitten komt Joke, Anno van de Wal zijn vrouw, mij tegemoet fietsen. Het moet 

niet gekker worden. Maar, is het wel erg leuk en staan 

we lekker samen een poosje te kletsen. Het heeft zo moeten zijn dat we elkaar 

zien en het over haarzelf maar ook over Anno kunnen hebben. We staan lekker in 

het zonnetje. Het is niet mee gevallen de corona tijd maar beetje bij beetje komen 

er weer mensen bij haar langs. Ze is ook benieuwd of wij alweer aan het boulen 

zijn en of dat een beetje lukt op 1.5 meter. Dat kan ik bevestigen, we zijn op de 

goede weg. Ik neem afscheid van Joke, een van de cadeautjes op mijn 

wandeling. Zij duikt zo de Kuil in ik vervolg mijn wandeling. Aan het eind van de 

Boterdijk staat een prachtige boerderij met de naam, NOOITGEDACHT.  

Heel toepasselijk die naam, ik had nooit gedacht dat deze wandeling zoveel 

verrassingen in petto zou hebben. Een wandeling waar ik enorm van genoten heb, en levert het ook nog eens een 

verhaaltje op. 

Angèle Smit. 
 

 

Hoe verbeter je je spel? 

Deel 3 

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 het uitwerpen van het but, het donnéepunt en 

de drie verschillende worpen. Daarnaast nog wat tactische aanwijzingen voor het plaatsen 

Jullie hebben dit natuurlijk allemaal flink geoefend! 

In deze les bespreken we het schieten. De techniek, dus het hoe, maar ook het waarom. 

 

1. Het schieten:  

a. Tir à la raffle; 

b. Tir devant; 

c. Tir en cloche, tir tendu; 

d. Tir au fer. 

Het schieten in een partij is 95% van de gevallen een aanvallende actie. 

Het heeft dan tot doel het punt te heroveren. Bij het schieten heeft men de keuze uit vijf verschillende uitvoeringen 

van het schot. De meest toegepaste schoten zijn het schot over de grond (tir à la raffle) en het ijzer op ijzer schieten 

(tir au fer). De topspelers maken een groter onderscheid tussen de schoten. Zij hebben voor alle terreinen een 

speciale techniek van schieten. Het meest maken zij gebruik van de “tir devant”. Dit is een schoot voor het doel. De 

boule valt op zo’n twintig à dertig centimeter voor het doel en schuift het weg. Dit heeft vaak een blijver (carreau) als 
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gevolg. Bij de “tir en cloche” landt de boule met een boogje  net voor het doel. Waar je voor op moet passen is he 

gevaar dat de boule over het doel springt. Als men deze techniek strakker uitvoert, spreekt men van een “tir tendu”. 

Bij het schieten blijven de zeven basistechnieken hetzelfde als bij het plaatsen. Wel wordt in het algemeen wat meer 

voorovergebogen gespeeld. 

Bij het ijzer op ijzerschieten is het donnéepunt de te schieten boule. Bij de raffle ligt het donnéepunt zo’n 1 tot 1½ 

meter vanaf de werpcirkel. Bij dit type schot wordt vaak te hard gegooid met daardoor beweging van het 

bovenlichaam Het resultaat is dan meestal dat de boule bij het neerkomen de verkeerde richting krijgt. Dat kan ook 

gebeuren door de gesteldheid van de baan. Immers bij de raffle heeft de geworpen boule lang contact met de 

ondergrond en komt van alles tegen wat de richting kan veranderen 

 

Tactische overwegingen 

Het schieten is, zoals gezegd, een aanvallende tactiek. Het kan ook gebruikt worden als verdediging. 

Als er op een moeilijk terrein m.b.t. het plaatsen gespeeld wordt, kan het zijn dat er geschoten moet worden om te 

voorkomen dat de tegenstander de partij wint. 

Een voorbeeld uit een voorronde van het Franse kampioenschap tripletten voor mannen. Een equipe speelt de derde 

voorronde tegen favoriet Marco Foyot. Beide equipes hebben nog een boule. De equipe Foyot ligt op drie bij een 

stand van 10-7 voor Foyot. Wat doet de tegenstander? Deze schiet het but uit met als resultaat slechts één punt voor 

Foyot. Kort daarna wint Foyot de partij alsnog om pas de volgende dag de finale te verliezen. 

Dat is boulen van een hoog niveau. Wij houden ons meer bezig met eenvoudige tactische vraagstukken. 

“Gaan we schieten of plaatsen?” 

Om die vraag te beantwoorden moet je eerst bepalen of je met plaatsen het punt kan heroveren? 

Vervolgens moet je ook in ogenschouw nemen hoeveel boules de tegenstander en jouw equipe nog te spelen 

hebben. 

Als de tegenstander twee of drie boules meer in de hand heeft dan jouw equipe is het verstandig om de verdediging 

op orde te brengen. Bouw de boel dicht! 

In het septembernummer van de Butterfly gaan we nader in op wat tactische vraagstukken. 

 

Blijf oefenen hè!  
 

 

BUT.     Buitengewone Uitzonderlijke Treffer! 

Je kan op de plek van je donnée altijd iets treffen. Een steentje, een eikel, een blad, een tak 

of een duivenpoepje. Door van tevoren je donnée punt te kiezen en te kijken of er niet iets 

ligt probeer je dat te vermijden. Maar, er zijn momenten dat je dat verzuimt. Zo ook ik op 

een dinsdagavond. De inslag gaf ook een raar geluid en stierf mijn boule en rolde raar weg. 

Zoiets kwam mij onbekend voor dus liep ik naar het donnéepunt om te kijken wat het 

geweest was, lag daar een kroonkurk op zijn kop in het grit. Een dopje van een Tequila 

flesje.  

Een Buitengewone Uitzonderlijke Treffer!  Angèle. 
 


