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                                    NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  APRIL 2017 
___________________________________________________________________________   
                                               CLUB ACTIVITEITEN APRIL 2017:               

                 Zo. 9 april Palmpaastoernooi   14.00 tot 16.00 uur.                 
               Wo. 19 april  Grote schoonmaak! Vanaf 9.30 uur!!! 
             Di. 11 april Naar Entre Nous Den Helder. Boot 9 uur. 4 partijen.   
__________________________________________________________________________ 
                     TOERNOOIEN AAN DE OVERKANT: 

       Do. 16 april start Zomertoernooien Celeritas Alkmaar. Boot 9.00 uur. 

        Do. 27 april Koningsdagtoernooi Les Mille Iles, Zuid Scharwoude. Boot 9.00 uur. 

___________________________________________________________________________ 

                       verjaardagen:                                           schoonmaaklijst:  
                  2. Gerrit Spanhaak                               22-3  t/m   3-4  Diana Kardijk en Vera Vooijs 
                   11. Truus Zoetelief                                   5-4  t/m 18-4  Truus en Kees Zoetelief 
                   14. Frits Steensma                                 19-4   t/m   2-5  Marianne Bartels  en Loes Vrijenhoek 
                   22. Nanda Jongejan 
                   27. Rob Blok 
                   29. Louis van der Vis 
___________________________________________________________________________________ 
 

 Nieuw grint op onze banen. 
 
Op 3 maart zijn Henk, Rob, Willem, Jan en Peter, gestart met onze banen te voorzien van nieuw grint. 
Na 18 jaar werd het tijd voor groot onderhoud. Het gaat er geweldig uit zien. Hele klus!  
Pluim mannen!      

 
Jopie Hooijberg winnares  “Sneeuwklokjestoernooi”. 
 
Af en toe een beetje lente als het zonnetje zich liet zien tijdens ons “Sneeuwklokjestoernooi” op  
zaterdag 4 maart. Er werden 2 partijen gespeeld. Rondom onze banen bloeien de honderden 
sneeuwklokjes, ooit gepland door Cees Wonder (†). Het toernooi is ook eigenlijk een hommage aan 
Cees. Volgens mij heeft hij voor dit toernooi boven de kraan dichtgedraaid en de gordijnen open 
gedaan. 
Vanmiddag was Jopie Hooijberg de grote winnaar met 2 gewonnen partijen en 21 punten. Alle lof 
voor deze dame. Tweede werd Rob Dapper met 19 punten uit  2  gewonnen partijen en Louis v.d. Vis 
en Harm Gort deelden de 3de plaats met 18 punten. 
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Manegetoernooi Barsingerhorn zondag 5 maart. 
 
Met z’n 8-ten, Gerrie Mosk, Ria Koopmans, Ton Koopmans, Rob Dapper, Rob Blok, Louis van der Vis, 
Peter Dernison en Diana Kardijk, de boot van 9 uur, richting Barsingerhorn. Jeu de Boulesclub 
“Onderhands” uit Wieringerwaard organiseerde hun jaarlijkse manegetoernooi. Met z’n 160-gen 
boulen in de grote zandbak van de manege waar anders de paarden galopperen. In de prijzen zijn we 
niet gevallen, maar een reuze gezellige dag was het wel. Tot volgend jaar.   
 

Loes, Marianne en Antoine uit hun “winterholen”. 
 
Na hun “winterslaap” in hun eigen honk komen Loes, Marianne en Antoine weer “thuis” op het 
eiland. Loes is ± 4 april weer op Texel. Marianne en Antoine komen ± 11 april weer hier. De laatste 2 
laten zich voor die tijd ook nog even zien bij onze club.  
Loes gaat met de Pinksteren (4- en 5 juni) weer even naar Rotterdam. Zijn neemt, zoals ook 
voorgaande jaren, deel aan de “Roparun”.  Heel veel succes Loes!  
Helaas moeten wij voorlopig wel afscheid nemen van Willem van Doorn. Een mooie zomer in 

Frankrijk Willem en tot het najaar. Beloofd? 
 

Diana en Jaap winnen hun poule bij Les Mille Iles in Zuid Scharwoude. 
 
Diana Kardijk en Jaap Zuidewind zijn 29 maart met een mooie plant en een assorti biertjes naar huis 
gegaan. Ze hadden 3 partijen gewonnen. Beetje verbaasd, maar helemaal gelukkig. Goed gedaan! 
_____________________________________________________________________         
            
           Boules op gelijke afstand: Artikel 29 
1. Als de twee het dichtst bij het but liggende boules even ver van de but liggen, wat 
             dan? 
2. Beide equipes geen boules meer, dan onbeslist. Het but wordt uitgeworpen door 
             equipe die in de onbesliste werpronde als eerste mocht uitwerpen. 
3. Slechts één equipe heeft nog boules. Die equipe speelt deze boules en behaalt  
             zoveel punten als zij het dichtstbij ligt. 
4. Beide hebben nog boules. Petanque is een verbeterspel. Beide equipes gooien om 
             de beurt net zolang totdat de gelijke boules worden verbeterd, dus op punt liggen. 
 

Meten is (z)weten: 
Artikel 26: Een meting wordt verricht door de equipe die de laatste boules heeft 

                        geworpen. De tegenstander heeft altijd het recht na te meten. Meten is 
                        lastig, en levert risico’s op voor uw equipe.  

Artikel 28: Het te meten punt gaat verloren voor een equipe waarvan een speler tijdens 

                        een meting het but of een van de betwiste boules verplaatst. 
                        Als het echt belangrijk is, en uw tegenstander vind het moeilijk om te meten,  
                        roep dan de scheidsrechter/wedstrijdleider. 
 

Vragen door Rob Dapper: 
Vraag: Het but is correct uitgeworpen, tussen 6 en 10 meter. De eerste boule neemt het 
             but mee tot over de 10 meter, maar nog wel op toegestaan terrein. Wat is de 
             beslissing in dit geval? 
Vraag: Het but wordt bij het uitgooien tegengehouden door de tegenstander, wat moet er 
             gebeuren? 
           
                                               Antwoorden aan Rob Dapper.    
 


