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NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: APRIL 2018
___________________________________________________________________
CLUB ACTIVITEITEN APRIL 2018:

Di. 10 april: Naar Entre Nous. Club uitwisseling, 4 partijen. Inschrijflijst!!!!
Di. 17 april: DENNENTOERNOOI bij Turfveld in de Dennen. 2 partijen. Inschrijven!!!
Wo. 25 april: Grote schoonmaak!!! Inschrijflijst! Aanvang 9.30 uur.
____________________________________________________________________
TOERNOOIEN IN APRIL 2018 AAN DE OVERKANT:
Donderdag 12- en 26 april : Start Zomertoernooi Celeritas- Alkmaar.
Woensdag 18 april: Midweektoernooi Les Mille Iles, Z. Scharwoude.
Vrijdag 27 april: Koningsdagtoernooi Les Mille Iles, Z. Scharwoude.

____________________________________________________________________
verjaardagen april:
2.
11.
14.
22.
27.
29.

Gerrit Spanhaak
Truus Zoetelief
Frits Steensma
Nanda Jongejans
Rob Blok
Louis van der Vis

schoonmaaklijst april:
3-4 t/m 14-4 Stijn Geus Fer Gieles
17-4 t/m 28-4 Jaap Zuidewind Jan Winters

Sneeuwklokjestoernooi, 3 maart, brrrrrr………
Het was behoorlijk koud die derde maart met een snijdende ijskoude wind, zeker tijdens de eerste partij.
Tijdens de tweede partij was de wind afgenomen. Van de slechts 17 deelnemers hielden het er nog eens 4
voor gezien. Maar het was er niet minder gezellig om. Een paar flessen rode wijn had ik op de verwarming
gelegd en waren heerlijk op “kamertemperatuur”. Hapje erbij. Super gezellig! Een gedeelde 1ste plaats
was er voor Anton Schouten en Louis van der Vis, tweede werd Lydia Blok en derde Willem van Doorn.
Ook Jaap Zuidewind en Henk Martens gingen met een prijs naar huis,
sneeuwklokjes van eigen bodem! Rob Blok heeft ze uit de grond gehaald achter ons schuurtje. Een
ijskoude klus! Maar heel knap gedaan Rob Blok. Voor dat de boel er plat gaat moesten wel de
sneeuwklokjes van Cees worden gered!

Grote schoonmaak, woensdag 25 april.
We moeten er even flink tegen aan woensdag 25 april! Ons clubhuis moet er “Spic&Span bij staan tijdens
de receptie op 1 mei ter ere van ons 25 jarig bestaan!!! Wij hopen dat jullie massaal komen helpen om ons
gebouw er zo mooi mogelijk uit te laten zien in de (waarschijnlijk) gehavende omgeving! Door de bomen
snoei en aanleg pad zal de omgeving minder feestelijk zijn. Onder het motto: “LET EVEN NIET OP DE
ROMMEL!” laten wij ons niet uit het veld slaan en zorgen voor een feestelijk ontvangst op dinsdag 1 mei!
In een blinkerd clubgebouw. We rekenen op jullie inzet!!!

____________________________________________________________________
Manegetoernooi Barsingerhorn, 18 maart.
Op 18 maart zijn we met 12 spelers van onze club richting Barsingerhorn gegaan, Alie Schouten, Toon
Witte, Rob Blok, Lydia Blok, Toon en Ria Koopmans, Gerrie Mosk, Jaap Zuidewind, Truus en Kees Zoetelief,
Henk Martens en Diana Kardijk. Boot 9 uur. Het was bitterkoud en er stond een gemene koude
oostenwind. Zo’n 74 doubletten hadden zich ingeschreven, maar helaas hadden 6 doubletten zich niet
gemeld. Maar de sfeer was er niet minder om. Het was allemaal weer prima verzorgt door Jeu de
Boulesclub “Onderhands” uit Wieringerwaard. En er was weer de jaarlijkse loterij waar leuke prijzen te
winnen viel. Er was bij aankomst een tafel voor ons gereserveerd, super! Het is niet makkelijk spelen in de
manege, maar we hebben gevochten voor wat we waard waren. En de meesten van ons zijn met een flesje
wijn naar Texel teruggekeerd. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag. Even weer lekker bijkletsen
met bekenden. Ook Marianne en Antoine kwamen nog even aan. Ze speelden niet mee, zij hadden een
ander toernooi bij hun thuisclub. Maar leuk jullie ook weer even gezien te hebben na een lange winter!

Palmpaastoernooi, zondag 25 maart.
Heerlijk weertje tijdens ons Palmpaastoernooi en we hebben heerlijk buiten gezeten in het zonnetje.
Eindelijk een beetje lente. De opkomst viel wat tegen, maar daardoor een knus toernooi! Vera Vooijs was
blij verrast met haar 1ste plaats, Truus Jongedijk werd 2de en Rob Blok eindigde op de 3de plaats.
_______________________________________________________________________________________

Mag je handschoenen dragen tijden het spelen?
Die vraag is tijdens bovenstaand toernooi een aantal keren voorbij gekomen. Ja! Dat mag! Maar…?
Artikel 6 van “Reglement voor de Petanquesport Plus, 1 maart 2017” zegt daar het volgende over:

• “Mag ik tijdens een wedstrijd handschoenen dragen?”
Over het dragen van handschoenen zegt het RPS niets. Het is dan ook niet verboden. Dat is niet onlogisch
omdat het dragen van handschoenen vrijwel altijd meer nadelen dan voordelen oplevert.
Mocht een scheidsrechter vaststellen dat handschoenen worden gedragen om het werpen te
vergemakkelijken dan wel om een specifieke worp mogelijk te maken staat het hem altijd vrij het gebruik
ervan te verbieden.”
Ook dit staat in het reglement!

• “Mag ik mijn boules markeren met een stift of verven?”
Dat is niet toegestaan. Aan boules mag, volgens artikel 2, niets worden veranderd.
Altijd goed om te weten!

