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

NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: SEPTEMBER 2017
__________________________________________________________________________________

CLUB ACTIVITEITEN SEPT. 2017:
Di. 12 september Entre Nous bij ons. 10.00 tot 16.30 uur
__________________________________________________________________________________

TOERNOOIEN IN SEPT. AAN DE OVERKANT:
Za. 2 sept. Sextettentoernooi Entre Nous. Aanvang 10.30 uur.
Do. 14 sept. Zomertoernooi Celeritas. Boot 9.00 uur.
Wo. 20 sept. Midweektoernooi Les Mille Iles. Boot 9.00 uur.
Zo. 24 sept. Spek&Bonentoernooi PON. Boot 9.00 uur. (inschrijven)
Do. 28 sept. Zomertoernooi Celeritas. Boot 9.00 uur.
__________________________________________________________________________________

verjaardagen:

schoonmaaklijst:

4. Janne van Hoogen
20. Gerrie Jurjens

23-8 t/m 5-9 Gerrie Mosk Nellie v.d. Wilde
6-9 t/m 19-9 Annelies Zegel Ria de Wit
20-9 t/m 3-10 Diana Kardijk Vera Vooijs
__________________________________________________________________________________

Naar “Onderhands” Wieringerwaard 8 augustus.
Met 13 boulers zaten we op de boot van 9.00 uur. Op naar Jeu de boules club ''Onderhands'' in
Wieringerwaard. Lekker buiten gezeten, de voorspelde regen bleef uit en 4 heerlijke partijen
gespeeld. Hartelijk dank Jeu de boules club ''Onderhands'' Wieringerwaard voor de heerlijke dag. En
volgend jaar weer bij ons!
Eerste werd Marijke Kossen van “Onderhands” met 4 gewonnen partijen en 30 punten.
Beste Texelaar werd Loes Vrijenhoek met 21 pnt. en 4 gewonnen partijen. Marianne Bartels 2 de met
3 gewonnen partijen en 16 pnt. Lydia Blok 3de met 3 gewonnen partijen en 10 pnt. Anton Schouten
kreeg de poedel samen met Elly Bakker (Onderhands). Zij wonnen geen enkele partij maar gingen
toch met een verrassing naar huis.

3de Ledentoernooi.
3de Ledentoernooi 2017 Jeu de Boulesclub.
Op 12- en 19 augustus werd de finale van het 3de ledentoernooi bij jeu de boulesclub Den Burg
gespeeld. De opkomst was prima, ondanks dat we middenin de vakantietijd zitten. De regenjassen
konden aan de kapstok blijven hangen, we hadden prima weer om een balletje te gooien. Er werd
flink gestreden om de beste plaatsen en na 4 partijen konden de winnaars bekent worden gemaakt.
Eerste werd Harm Gort met 24 pnt. uit gewonnen partijen, 2de Diana Kardijk met 23 pnt. uit 4
gewonnen partijen en Truus Jongedijk werd 3de met 14 pnt. uit 3 gewonnen partijen.

ADAM & EVA Toernooi bij PON Schagen, zondag 20 augustus.
Super gezellige dag bij PON. Met z'n vieren, Truus Zoetelief, Peter Dernison, Rob Dapper en ik bootje
9 uur richting Schagen. Marianne Bartels en Antoine van 't Veer hadden ook dezelfde boot. Zij
hadden zich ingeschreven voor Celeritas. Truus en Peter wonnen hun eerste partij, daarna ging het
minder goed. Zij kwamen in poule B terecht. Met 2 winst partijen eindigden zij op een 6de plaats. De
eerste 2 partijen verknalden Rob Dapper en ik totaal. Naar poule C voor de andere 3 partijen. En ja
hoor, we zagen het licht! Wij wonnen die 3 partijen en eindigden op de 3de plaats in poule C en
gingen met een prijs naar huis. Marianne en Antoine kwamen niet verder dan een 8ste plaats in
poule A met 2 gewonnen partijen. Super gezellige- en zonnige dag gehad.

Bruiloft Marianne en Antoine, woensdag 30 augustus.
Tijdens ons Open Texels 2016 leerden zij elkaar kennen en de vonk sloeg over. Marianne Bartels en
Antoine van ’t Veer, ook lid van Celeritas Alkmaar, kozen Texel als trouwlocatie, waar ze het hele
zomerseizoen verblijven. Mooi decor op de mooiste dag van je leven.
Wij allen wensen Marianne en Antoine veel geluk toe.

NIEUW! Vakantie lidmaatschap.
Steeds meer mensen komen voor langere tijd naar ons eiland. Voor de ervaren bouler hebben we dit
tijdelijke lidmaatschap in het leven geroepen. Zij kunnen met al onze activiteiten meedoen.
Het vakantie lidmaatschap is geldig voor 4 maanden (17 weken = ± 50 speeldagen).
Te gebruiken over het hele kalender jaar (jan. t/m dec.). Kosten: € 27,50.
Anneke en Koen Verf uit Leusden hebben een vakantie lidmaatschap genomen en komen in het
najaar een paar maanden bij ons spelen.

Misvatting of……. Over jeu de boules/petanque spel- en wedstrijdreglement.
Tot mijn grote verbazing hoorde ik een lid van onze club het volgende zeggen tijdens een toernooi
aan de “overkant”: “Oh! Ik dacht dat die regels alleen voor Texel golden.” De but werd verkeerd
uitgegooid en zij gooide de but terug naar de werper. Toen ik haar erop attent maakte, gaf zij het
bovengenoemde antwoord.
Als het but ongeldig is uitgeworpen legt de tegenstander het but op een geldige plaats neer.
(Uit: Reglementen Petanque Sport (RPS), 1 maart 2017).
Het huidige internationaal spelreglement petanque is opgesteld en goedgekeurd door het congres
van de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP).
De Nederlandse vertaling is vastgesteld door de reglementencommissie van de Nederlandse Jeu de
Boules Bond (NJBB).
Alle veranderingen in spel- en wedstrijdreglementen van onze sport zijn dus niet alleen bij onze Jeu
de Boulesclub Den Burg geldig, maar zijn internationaal.

Stukje uit Petanque nr. 91 van juni 2017.
Trainen is essentieel om beter te spelen. En om de juiste dingen op de juiste manier te doen is
bewust trainen noodzakelijk. Stel: je speelt een bal om het punt te verbeteren en je boule rolt door
tot 2 meter voorbij het punt waar je wilde stoppen, dan is zelfreflectie noodzakelijk. Teveel spelers
blijven op zo’n moment in de cirkel hangen en spelen, zonder echt na te denken, onmiddellijk een
volgende bal. Iedereen kan een slechte boule spelen, maar te weinig spelers zijn bewust bezig met
wat ze zien. Wanneer je geen idee hebt waar je donnee lag, omdat je naar de but keek, is de kans
groot dat de volgende worp ook mislukt. Na een slecht gespeelde boule is het belangrijk na te
denken over wat er nou echt fout ging.
Voorbeeld: Een speler gooit een boule in een verkeerde richting en via drie andere boules komt zo’n
bal dan toch op punt waarop zijn medespeler roept: “Mooie bal”. Dit is kritiekloos. Geniet van goed
spel en niet alleen van overwinningen. (Rob Dapper)

