
                                    
                                   “Sportpark Molenkoog” , Slingerweg 40a, 1791 AW Den Burg.  
                         Facebookpagina: https://www.facebook.com/jeudeboulesclubdenburg 
                                        Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 
                                             

                                 NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  NOVEMBER 2017 
__________________________________________________________________________________  

                                                CLUB ACTIVITEITEN NOV. 2017:  
                       Za. 25 november: laatste zaterdag competitie. 
                       Di. 28 november: laatste dinsdag competitie. 
 __________________________________________________________________________________         

                                TOERNOOIEN IN NOV. 2017 AAN DE OVERKANT: 
                Za. 4 nov. Herfsttoernooi Entre Nous. Aanvang 13.00 uur. 
                Wo. 8 november  Midweektoernooi Les Mille Iles. Boot 9.00 uur. 
              Do. 9- en 23 november Wintertoernooi Celeritas. Boot 9.00 uur.  

__________________________________________________________________________________ 

                Verjaardagen                                                              Schoonmaaklijst    
            5.  Gerrie Mosk                                                                1-11 t/m 14-11   Stijn Geus   Fer Gieles 
           10. Loes Vrijenhoek                                                       15-11 t/m 28-11  Alie Schouten  Toon Witte 
           10. Kees Zoetelief                                                          29-11 t/m 12-12  Rob Dapper  Janne v. Hoogen? 
           23. Lies Gieles 
           24. Anton Schouten 
           30. Tariq Dayoud 
__________________________________________________________________________________ 
 

Marianne Bartels stopt in clubhuiskeuken. 
Na een aantal jaren, in de zomermaanden, in onze keuken werkzaam te zijn geweest, stopt 
Marianne. Ze wil meer tijd in het boulen en onze leden steken. Het word haar allemaal wat te 
veel, zoals zij zelf aangeeft. Zij en Antoine zijn inmiddels vertrokken van de Bremakker maar 
komen, af en toe, in de wintermaanden ook naar Texel. In het voorjaar verkassen zij weer naar 
de Bremakker en zullen we ze weer geregeld op onze banen zien. Marianne bedankt voor al je 
inzet.  
Loes Vrijenhoek, die inmiddels weer naar Rotterdam is, blijft volgend jaar ons keukenteam 
versterken. Alle dames hebben een kleine attentie gekregen voor hun werk het afgelopen 
seizoen. 
 

Fer Gieles winnaar zonnig vierde Ledentoernooi Jeu de Boulesclub. 
Het 4de en laatste Ledentoernooi van dit jaar bij Jeu de Boulesclub Den Burg, was zonnig. Dat  
kwam goed uit want er moest vis worden gebakken buiten. Een jaarlijks terugkomend bak- en 
eetfestijn. Het was natuurlijk ook perfect boule-weer. Met 28 leden gingen we de laatste strijd 
aan. Niet alleen voor deze prijs, maar er werd ook gestreden voor de super-boule. De beste 
van de 4 ledentoernooien, die het afgelopen seizoen zij gespeeld,  gaat deze prijs het eind van  
 



 
 
het jaar in ontvangst nemen. De winnaar word 30 december bekent gemaakt tijdens een 
feestelijk oudejaarstoernooi. Dus, het blijft nog even spannend. 
Vandaag, zaterdag 14 oktober gingen de volgende boulers met een prijs naar huis: Fer Gieles 
werd 1ste met 3 gewonnen partijen en een saldo van 19. Tweede werd Louis van  
der Vis, ook met 3 gewonnen partijen en 17 pnt. Dolgelukkig was Loes Vrijenhoek met een 
derde plaats, zij vergaarde 13 pnt. en eveneens 3 gewonnen partijen. Verbazend is dat 
niemand de 4 partijen gewonnen heeft. Maar de vis was heerlijk! Dank aan Henk en Louis. Juul 
Timmer (de pan) en Dennis Boom (voor het bewaren van de vis in zijn vriezer) hebben een 
Hoornder Ring gekregen. 

 
Nieuwe club-printer voor Diana. 
De oude printer haperde al een poosje, maar ik wist hem steeds weer “aan de praat” te 
krijgen. Al heel wat nieuwsbrieven, flyers/posters en foto’s heb ik er de afgelopen jaren mee 
geprint. Maar het houd een keer op. Met de laatste inktcartridges heb ik nog posters en flyers 
geprint (t/m de ledenvergadering 2018) en toen was het voorbij. De inkt kon ik ook bijna 
nergens meer kopen. De nieuwe stond al in huis. Dag oude vertrouwde printer en welkom 
nieuwe. Toch weer heel anders, even wennen dus. Zal vast helemaal goed komen. Wel irritant 
vind ik het “jengel-muziekje” als ik de printer aanzet. Ik weet niet waar het voor nodig is, er 
brand ook al een lampje!?! Het is af en toe ook nog een zoektocht naar alle functies, het ziet er 
allemaal wat anders uit. Ach, over een poosje weet ik niet beter. En deze “nieuwsbrief 
november” is uit de nieuwe printer gerold.  
 

Het competitie seizoen is bijna afgelopen.  
We spelen nog tot eind november. 
Het wordt tijd om eens terug te kijken op het seizoen. 
Hieronder zien jullie een grafiek die aangeeft hoeveel keer er met een bepaald verschil 
gewonnen is. 
In de grafiek lees je dus dat er 15 partijen zijn gespeeld met 13-0 en bij 50 partijen was het 
verschil slechts 1 punt. 

                                     
 
Ongeveer hetzelfde kunnen we doen door het gemiddelde verschil van alle partijen uit te 
rekenen en deze te laten zien, als er doubletten, tripletten of halve tripletten worden 
gespeeld. 
 
De 572 doubletten levert een verschil op van 6,12 punten, bij de tripletten, in totaal 62 partijen 
komen we op een gemiddeld verschil van 6,16. Bij de halve tripletten valt op dat de triplet (3 
personen) meer partijen winnen, 29 stuks met een gemiddeld verschil van 6,45 dan de 
doubletten, 23 partijen en een verschil van 5,87. Leuke weetjes, maar duidelijk is dat het voor 
het gemiddelde verschil niet uitmaakt of je een doublet, triplet of een halve triplet speelt. 
 


