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

                                 NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  OKTOBER 2017 
__________________________________________________________________________________  

                                                CLUB ACTIVITEITEN OKT. 2017:  
 Za. 7- en 14 oktober 4de Ledentoernooi (Vis-toernooi) Dus 14 okt. vis eten!!! 
__________________________________________________________________________________         

                                      TOERNOOIEN IN OKT. AAN DE OVERKANT: 
                                Zo. 8 okt. Celeritas Open. Boot 8.00 uur. 
                   Wo. 11 okt. Midweektoernooi Les Mille Iles. Boot 9.00 uur. 
                     Do. 12 okt.  Start Wintertoernooi Celeritas. Boot 9.00 uur.       
_________________________________________________________________ 
             Verjaardagen                                                           Schoonmaaklijst 
      5. Ria  Koopmans                                   20-9 t/m 3-10    Diana Kardijk - Vera Vooijs 
      7. Annelies Zegel                                            4-10 t/m 17-10  Truus en Kees Zoetelief 
    11. Kasper  Groen                                         18-10 t/m 31-10  Jan Winter - Jaap Zuiderwind 
    16. Sjaan  Bakker                                                           (Zie lijst op ons bord) 
    18. Wil  Pijper 
    25. Jopie  Hooijberg                                                                   

_________________________________________________________________ 
 
Sextettentoernooi bij Entre Nous. 
 
Bij vertrek zaterdag 2 september kregen we een enorme stortbui over ons heen. Met z´n 6-
sen naar Den Helder, Anneke en Koen Verf, Marianne, Antoine, Rob Dapper en Diana. Bij 
aankomst was het nog rustig in het clubgebouw maar de koffie en koek stond klaar. Het 
zonnetje brak door, heel gunstig. Maar waar bleef de rest? Er waren, naast ons, alleen 
Entre Nous-ers aanwezig. Wij bleken de enige inschrijvers te zijn. Het werd dus een soort 
uitwisseling Entre Nous-Den Burg. Zes partijen stonden ons te wachten, tête a tête, 
doublette en triplette. Om 19.00 uur was de prijsuitreiking, de “Texelse Banjers” zijn 5de 
geworden, net niet de rode lantaarn. Met voor ieder toch een leuk prijsje gingen we om  
half acht terug naar het eiland.  

 
“Schapendijkje toernooi” Entre Nous. (verslag: Antoine van ’t Veer) 
 
Zaterdag 9 september hadden Marianne Bartels en Antoine van ‘t Veer zich ingeschreven 
voor het “Schapendijkje toernooi” bij Entre Nous in Den Helder. 
 
 



 
De dag was met veel regen begonnen en bij aanvang om 11 uur stonden er wel plassen op 
de banen, maar was het droog. Gelukkig bleef dat de verdere dag zo en speelden de 14 
ingeschreven koppels vijf voorgelote partijen. Marianne en Antoine wonnen 1 partij en 
verloren er 4. Maar het was ondanks de vier nederlagen een leuke en leerzame dag. 
Winnaars werden Ruud Derks en Marco Termaat van de Bouledozers uit Hoorn. Ruud de 
Bruyn en Trees Nijman van Celeritas Alkmaar eindigden op de tweede plaats. 
De afsluiting was om 18 uur en zo kon de boot van 18.30 uur worden gehaald. 

 
Uitwisseling met Entre Nous dinsdag 12 sept. 2017 
 
Stralende dag tijdens de uitwisseling van Entre Nous op Texel. Met  1 buitje  tussen de 
middag, was de dag verder heerlijk nazomers te noemen. Met 44 deelnemers werd het 
een gezellige dag en na 4 partijen waren er 6 deelnemers die  alle partijen naar hun hand 
wisten te zetten. Zij gingen met een Tesselse speculaas naar huis. Jan Borst van Entre Nous 
werd overall winnaar met 34 pnt. gevolgd door Folkert Boonstra met 31 pnt., 3de werd 
Leo de Haas met 19 pnt. Beste Tesselaar werd Rob Dapper, hij vergaarde 29 pnt., 2de Rob 
Blok met 29 pnt. en 3de , als enige dame in het rijtje, Marianne Bartels met 16 pnt. 
Felicitaties aan de winnaars. Geweldige dag. Pluim voor onze vrijwilligers! 
 

Spek & Bonen toernooi bij PON- Schagen. 
 
Zondag 24 september gingen we met 14 Den Burg-boules met de boot van 9.00 uur 
richting Schagen. Ze gaven een zonnige dag af. Maar de dag begon mistig, op de heenreis 
zat het behoorlijk dicht en was het kil. Later kwam het zonnetje erbij en de temperatuur 
steeg naar “zomers”. Het was weer prima verzorgd door PON! Veel prijzen werden er niet 
behaald, alleen Henk Martens en Diana Kardijk gingen met bruine bonen + uitjes naar huis. 
“We zijn 4de geworden in poule C, maar een koppel van een hogere plaats was al 
vertrokken, vandaar waren de uitjes voor ons”. Een geslaagde dag! 
 

Geschiedenis van onze sport. 
 
Petanque is een variant van een typisch balspel dat in zijn vroegste vorm reeds bij de oude 
Grieken gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend als een krachtspel. De 
Romeinen hebben er later meer een behendigheidsspel van gemaakt ongeveer in de vorm 
zoals we het nu nog kennen. Ook in de middeleeuwen bleven petanque en andere 
balspelen erg populair, maar daarna verslapte de interesse ervoor met uitzondering van 
bepaalde streken zoals de Franse Provence. 
 
De huidige vorm ontstond in 1907 in La Ciotat nabij Marseille. Ten behoeve van een oude 
man, Jules Lenoir, die door reumatiek geen aanloop meer kon nemen, werden de 
spelregels aangepast. De werper moest op zijn plaats blijven, en dat werd afgedwongen 
door een cirkel rond hem te trekken. Pétanque heeft daardoor de reputatie van "oude 
mannensport" gekregen. 
 
Vanaf de Tweede Wereldoorlog is het petanque begonnen aan een indrukwekkende 
opmars die eerst geheel Frankrijk overspoelde maar al spoedig ook andere Europese 
landen en zelfs daarbuiten. De Féderation Française de Pétanque et Jeu Provançal werd in 
1942 opgericht, en in 1958 zag de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal 
het daglicht. De vele toeristen die met het petanque kennismaken in Frankrijk worden er 
blijkbaar zo door gegrepen, dat ze het in hun eigen streken gaan importeren. Momenteel 
wordt petanque gespeeld in Zuid- en West-Europa, Noord-Afrika, Madagaskar, de VS, 
Canada en zelfs tot in Thailand en Japan toe. (Bijdrage: Rob Dapper) 


