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                 NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  FEBR. 2017 
_____________________________________________ 
                            CLUB ACTIVITEITEN FEBRUARI 2017: 
      za. 11 febr.  Snerttoernooi, inschrijven!!! 14.00-16.30 uur. 
________________________________________________________ 
                              TOERNOOIEN AAN DE OVERKANT: 

       do. 9 febr. Wintertoernooi, Celeritas Alkmaar. Boot 9 uur. 

      wo. 15 febr. Midweek toernooi, Les mille îles. Boot 9 uur.  

      do. 23 febr. Wintertoernooi, Celeritas Alkmaar. Boot 9 uur.  

________________________________________________________ 
       VERJAARDAGEN FEBRUARI:                        SCHOONMAAKLIJST FEBRUARI: 

                9. Rob Dapper                                        25-1 t/m 7-2 Truus Jongedijk  Peter Dernison 

                                              8-2 t/m 21-2 Ria en Ton Koopmans  

                                                         22-2 t/m 7-3  Gerrie Mosk  Nellie v/d Wilde 

_________________________________________________________________________ 

                      Zuinige opkomst Nieuwjaarsboule zaterdag 7 januari.  

Heel jammer dat slechts 18 leden kwamen opdagen tijdens de Nieuwjaarsboule op zaterdag 

7 januari. Een hele groep trouwe boulers lieten het afweten die dag. Volgend jaar een 

andere aanpak. 

_________________________________________________________________________ 

                      Louis van der Vis grote winnaar competities 2016. 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Jeu de Boulesclub Den Burg op zaterdag 21 

januari j.l. was Louis van der Vis de grote winnaar, hij won zowel de dinsdag- als de 

zaterdagcompetitie 2016. Het was dit jaar wel voor het eerst dat dames in de prijzen vielen, 

nog niet de eerste plek, maar ze komen er aan. Voor de dinsdag waren dat: 1. Louis van der 

Vis; 2. Gerrie Mosk; 3. Kees de Weerd. 

Voor de zaterdag waren dat: 1. Louis van der Vis; 2. Truus Jongedijk; en ook hier een derde 

plaats voor Kees de Weerd.  Natuurlijk werd ons G-Team in het zonnetje gezet. Zij ontvingen 

een medaille. Hun begeleider Theodora de Nooijer werd ook bedankt voor haar inzet en 

werd verrast met een cadeau. 



Tijdens de vergadering werd ook het bestuur her- of gekozen:  

Diana Kardijk, voorzitter/secretaris/ pr., Peter Dernison, penningmeester/vicevoorzitter en 

Fer Gieles, als 2de wedstrijdleider.  

Nieuw in het bestuur zijn Rob Dapper, 2de secretaris, wedstrijdadministratie, 

wedstrijdleider en Henk Martens als baancommissaris.  

Alie Schouten, die voorheen de wedstrijdadministratie verzorgde, heeft haar functie 

neergelegd. Ook op Harry Ran kunnen we geen beroep meer doen als 

reservewedstrijdleider. Zij werden bedankt voor hun jarenlange inzet. Alle vrijwilligers 

kregen een applaus voor hun inzet.  

Het word weer een druk jaar bij onze club. Allerlei toernooien en uitwisselingen staan op 

het programma met als topper ons Open Texels Kampioenschap dat op zaterdag 1 juli a.s. 

zal plaatsvinden. De belangstelling voor dit toernooi word steeds groter. Maar ook gezellige 

uitwisselingen met andere verenigingen en clubtoernooien staan weer op het programma. 

In juni en juli gaan wij weer op de dinsdagavond boulen van 19.00 tot 21.00 uur. En de 

“Super-Boule” als nieuwe prijs. Het was een zeer geslaagde en gezellige ledenvergadering 

met een goede opkomst van 28 leden + de 5 leden van ons G-Team.  

___________________________________________________________________________ 

                                   Nieuwe prijs: “Super-Boule” , eind dit jaar. 

Het word een wisseltrofee. En hij word uitgereikt op de laatste zaterdag van het jaar. We 

gaan er een gezellige middag van maken met oliebollen en glühwein. Dit jaar zal de prijs op 

zaterdag 30 december a.s. worden uitgereikt. 

Hoe werkt het: Wij spelen 4 ledentoernooien per jaar. Dat zijn 16 partijen. Van die 16 

partijen worden er 4 weggestreept. Je moet dus wel 12 partijen over de 4 toernooien 

hebben gespeeld om in aanmerking te komen. Speel je ze alle 16, dan worden de slechtste 4 

partijen weggestreept. Dus: verlies je een keer met 0-13, geen nood, die strepen we weg. 

Ook als je een keer niet aanwezig kunt zijn tijdens een ledentoernooi is dat geen punt. Er 

moeten wel 12 gespeelde partijen overblijven voor de eindstand, dus om mee te dingen 

naar de “Super-Boule”. Wij wensen iedereen veel succes.  

___________________________________________________________________________  

Bespreking enkele spelregels:   

“Laten liggen” 

Bij het meten: 

Er moet gemeten worden, maar er ligt een boule in de weg. Beter is de boules te laten 

liggen, maar in het uiterste geval netjes markeren en meten. Niet met een andere boule “de 

grond in slaan”. 

Aan het einde van de werpronde: 

De laatste boule is geworpen en de spelers begeven zich richting but om te zien wie er op 

punt ligt en met hoeveel boules. Laat alle boules liggen, ook die niet in de buurt van de but 

liggen. Indien blijkt dat er toch nog boules gespeeld moeten worden kunnen de opgeraapte 

boules niet meer worden terug gelegd> 

Bij het tellen van de punten: 

Wacht met het wegnemen van de boules, totdat beide partijen het eens zijn, wie op punt 

ligt en met hoeveel boules. 

Tot de volgende nieuwsbrief. 


