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                                 NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  AUGUSTUS 2017 
__________________________________________________________________________________  

                                                     CLUB ACTIVITEITEN AUG. 2017:   

           di.  8 aug. Naar Onderhands, Wieringerwaard.  4 partijen  boot 9 uur. 

                 za.  12- en 19 aug.      3de Ledentoernooi.          2 x 2 partijen 

                                     di.  29 aug.  Laatste avondboule. 

________________________________________________________________ 

                                      TOERNOOIEN IN AUG. AAN DE OVERKANT: 

                zo. 20 aug.  ADAM&EVA toernooi, PON Schagen     boot 9 uur. 

                       do. 24 aug. Zomertoernooi Celeritas     boot 9 uur. 
__________________________________________________________________________________ 

                  verjaardagen:                                                    schoonmaaklijst: 
                    9.  Jan Winters                                     26-7  t/m  8-8   Diana Kardijk / Truus Jongedijk 

                  14.  Toon Witte                                        9-8  t/m  22-8  Marianne Bartels / Loes Vrijenhoek   

                                                                                      23-8 t/m  5-9   Gerrie Mosk / Nellie v.d. Wilde    

__________________________________________________________________________________  

                     Een geweldig Texels Open Kampioenschap 2017.  

                          Fantastisch weer en 64 super deelnemers. 

Het was een mooi Open Texels 2017 op zaterdag 1 juli en wij willen iedereen bedanken die van het 

Open Texels 2017 een schitterende dag hebben gemaakt. Alle deelnemers, dank je wel dat jullie 

erbij waren. De prijswinnaars, gefeliciteerd en tot volgend jaar. Voor de verliezers, volgend jaar 

herkansing. Al onze vrijwilligers en bestuur: diepe buiging. Bedrijven die ons hebben gesteund met 

goederen of een bijdrage. Zonder jullie geen Open Texels. En Job Schepers voor de aandacht in de 

Texelse Courant. Dank jullie wel!!!    

Boelen voor een goed doel voor ALS, bij “Onderhands”. 

Er viel van alles te beleven zondag 9 juli in Wieringerwaard. En alles voor ALS. Met 30 doubletten 

gingen we ’s middags de strijd aan voor het goede doel. De opbrengst was onverwachtst hoog,  

€ 2500,-. Prachtig bedrag. En een heel geslaagde dag.  En onze club sloeg geen slecht figuur en 

werden derde tijdens het jeu de boules toernooi.  De eerste prijs ging naar Adriaan Oostindiër  en  



 

Teun Dobben, tweede werden Gerrit de Gier en Klarien Groot. Peter Dernison en Diana Kardijk 

werden derde. Onderhands bedankte ons nogmaals voor de gift van € 50,00. Op dinsdag 8 

augustus gaan we weer naar Wieringerwaard, dan voor de jaarlijkse uitwisseling. 

PON Schagen op Texel. 
 

Het zag er niet naar uit, we hoopten het wel natuurlijk en onze wens werd waarheid. Een prachtige 

droge dag (nou ja, 3 druppeltjes) met af en toe een zonnetje. Geweldig boule-weer! En een super 

geslaagde en gezellige dag. Lekkere soep, slaatjes en broodjes, er was weer overal voor gezorgd. 

Met 44 boulers hebben we er een gezellige dag van gemaakt. En de winnaars zijn met een 

“Tesselse koek” naar huis gegaan. Overall-winner werd “Ponner” Gerrit  Hendrikse met 4 

gewonnen partijen en +27. Beste Texelaar werd  Jan Winters met 4 gewonnen partijen en +23. 

Tweede van Pon, Ron de Ruiter met +20 uit 4 gewonnen partijen. Texels tweede Kees Zoetelief 

met +20 uit 3 gewonnen partijen. Derde Pon, Jaap Moens +25 uit 3 gewonnen partijen en van Texel 

Rob Blok met +19 uit 3 gewonnen partijen. Super dag! 

 

Club BBQ  zaterdag 29 juli. 

Na het boulen was er zaterdag 29 juli onze jaarlijkse BBQ. Er stond weer van alles op het menu. 

Marianne en Loes hadden weer flink hun best gedaan om ieder een lekker maal voor te zetten. Zij 

bemanden bakplaat en grilrooster. De bardienst was voor Diana en Peter. Truus Zoetelief stond 

achter de saladebar. We hadden perfect weer, we hebben allemaal heerlijk gegeten. Super 

gezellige avond. 

 
Deze keer geen spelregels, maar een uitleg over ons rekenprogramma, dat wij gebruiken 

voor de toernooien, zoals bijvoorbeeld dinsdag 6 juni tegen Boel Skik uit Den Oever. 
Op de uitslagen lijst zag je de volgende stand: 
 
Pos Naam              W Score  Pos Naam              W Score 
4 Gerrie Mosk 3 16  26 Ria de Wit 1 -16 
5 Rob Dapper 3 16  27 Peter Dernison 1 -16 
 

Je ziet hier dat de winstpartijen aan de linkerzijde gelijk zijn, namelijk 3 en de totale score, de som 

van de behaalde verschillen, gelijk is, namelijk 16. Op dat moment wordt er gekeken naar de 

uitslag (verschil) van de eerste partij. Gerrie had haar partij gewonnen en Rob verloor zijn eerste 

partij. 

In het tweede geval tussen Ria en Peter was het zo dat beide de eerste partij hadden gewonnen, 

maar Peter met een verschil van 3 punten en Ria met 10 punten. Dus, Ria had het beter gedaan 

dan Peter, dus een plekje hoger. 

Dit betekent dat bij zo’n toernootje de eerste partij een bonus kan opleveren. 

Bijdrage: Rob Dapper 

________________________________________________________________   

     Vanaf donderdag 3 augustus gaat Antoine van ’t Veer  trainingen geven:  

                                                In basistechnieken jeu de boules.  

              Alles komt aan de orde: schieten, plaatsen, het werpen, speelafstand enz.   

                                               Als je wilt kun je je aanmelden. 

                         Er word donderdag ook gewoon gespeeld zoals we altijd doen.             


