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NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: MAART 2017
_________________________________________________________________________________

CLUB ACTIVITEITEN MAART 2017:
za. 4 maart
Start zaterdagcompetitie
za. 4 maart
Sneeuwklokjestoernooi 14.00-16.30 uur
di. 7 maart
Start dinsdagcompetitie
_______________________________________________________________

TOERNOOIEN AAN DE OVERKANT:
zo. 5 maart Manegetoernooi in Barsingerhorn, boot 9 uur.
do. 9 maart Wintertoernooi Celeritas Alkmaar, boot 9 uur.
do. 23 maart Wintertoernooi Celeritas Alkmaar, boot 9 uur.
wo. 29 maart Midweek toernooi Les mille îles, boot 9 uur.
_______________________________________________________________
verjaardagen
schoonmaaklijst
5. Truus Jongedijk
10. Stijn Geus
11. Marianne Bartels
18. Piet Arensman

8-3 t/m 21-3 Annelies Zegel Ria de Wit
22-3 t/m 4-4 Diana Kardijk Vera Vooijs

__________________________________________________________________________

Koud Snerttoernooi op 11 februari.
Het was koud, brrrrr....! Met 30 personen hebben we de kou getrotseerd. En we waren net
op tijd klaar. Ik was net thuis en het begon te sneeuwen. Zondags lag er een flink pak en
ook dinsdags waren de banen nog bedekt met sneeuw. De snert was heerlijk. En er was
natuurlijk ook tomatensoep. Prijswinnaars waren er ook. Alie Schouten werd eerste, ze is
het nog niet verleerd na haar lange blessure. Jaap Zuidewind werd tweede. Lies Gieles en
Kees de Weerd beiden 3de. Er was nog een verloting: Tariq Dayoud, Jopie Hooijberg en
Gerrie Mosk gingen ook nog met een blik snert of een rookworst naar huis.

Welkom Toon Witte.
Het eerste nieuwe lid voor 2017 heeft zich gemeld. Toon Witte heeft onze club verstrekt.
Wij wensen je veel plezier op onze banen.
Op de donderdagen is het de laatste tijd ook behoorlijk druk. Een groep dames en heren
komen graag een balletje gooien. Als het seizoen weer van start gaat moeten zij, jammer
voor ons, weer aan het werk. Jullie zijn altijd van harte welkom!

Diana Kardijk gekozen in bestuur Texelse Sportraad.
De Sportraad stelt zich tot doel te werken aan de bevordering van de sport in de ruimste
zin van het woord. Zij ondersteunt en adviseert verenigingen op sportief en
organisatorisch gebied o.a. richting de gemeente.
Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Texelse Sportraad op dinsdag 28 febr. in
Stayokay is Diana Kardijk benoemd tot lid van het bestuur.
De vergadering was slecht bezocht, er waren 9 verenigingen aanwezig.
Het eerste deel van de bijeenkomst ging over de vraag: “Gaat het goed met de sport op
Texel”. Vanwege de complexiteit van deze stelling verzandde de discussie in enkele
globale opmerkingen, waar slechts een enkele partij aan deelnam.
Verder op kwam nog het contact met de gemeente aanbod, waarbij wij hebben toegezegd
onze vragen over het onderhoud, het huurcontract e.d. te sturen aan de Sportraad, zodat
zij deze kunnen meenemen tijdens hun overleg met de gemeente.
Tenslotte werd er na 16 jaren afscheid genomen van de secretaris Ruud Verstraaten en
namen we nog een versnapering aan de bar en gingen naar huis.
Wilt u meer weten over de Sportraad: www.sportraadtexel.nl (verslag Rob Dapper)

Aangepaste spelregels per 1-3-2017. (door Rob Dapper)
1.
Opvallende verandering in het ISP is dat een team slechts één poging krijgt om het
but geldig uit te werpen. Als dat laatste niet het geval is, mag de tegenstander het but op
een willekeurige, doch wel geldige, plek neerleggen. Tussen de 6 en 10 meter.
2.
Een tweede opvallende aanpassing betreft het dichtmaken van een oude inslag.
Het met de schoen vlakvegen van het terrein vlak voor een te schieten boule, zal voortaan
worden bestraft.

Artikel 6 Begin van het spel; de werpcirkel.
1.
Een speler van de equipe die mag beginnen plaatst op de grond een cirkel waar de
voeten van elke speler geheel in passen.
2.
De organisator beslist over het gebruik van voorgefabriceerde cirkels en dient deze
alsdan ter beschikking te stellen.
3.
De werpcirkel moet worden geplaatst en gemarkeerd op tenminste één meter van
enig obstakel. (Houten bielsen rand).
4.
Tijdens het werpen van boules moeten de voeten van de speler binnen de cirkellijn
blijven (zij mogen deze niet deels bedekken);
5.
Zij mogen de werpcirkel niet verlaten of geheel van de grond komen vóór de
geworpen boules de grond raakt. (Dus niet uit de ring stappen).

Contributie 2017.
De meeste leden hebben hun contributie 2017 al betaald, maar nog niet iedereen. Kijk
even na of het al is gebeurd. En zo niet, graag voor eind maart op IBANnr. NL28 RABO
0362538603 t.n.v. Jeu de Boulesclub Den Burg, o.v.v. contributie 2017.

