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NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: JUNI 2017
________________________________________________________________________________
CLUB ACTIVITEITEN JUNI 2017:

Di. 6 juni: BOEL SKIK Den Oever bij ons. 4 partijen. Schrijf je in.
Di. 13 juni: Start Avondboule van 19.00 tot 21.00 uur.
Do. 15 juni: naar Kleine Sluis in Anna Paulowna. Boot 9 uur.
Za. 10- en 17 juni: 2de Ledentoernooi 2 x 2 partijen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Let op! Zaterdag 1 juli Open Texels Kampioenschap 2017
________________________________________________________________________________
TOERNOOIEN JUNI AAN DE OVERKANT:

Wo. 21 juni: (voorlopig laatste) Midweek toernooi Les Mille Iles, boot 9 uur.
Do. 22 juni: Zomertoernooi Celeritas Alkmaar, boot 9 uur.
______________________________________________________________________________________

verjaardagen:

schoonmaaklijst:

2. Ton Koopmans
31-5-2017 t/m 13-6-2017 Alie Schouten Toon Witte
4. Diana Kardijk
14-6-2017 t/m 27-6-2017 Rob Dapper Janne van Hoogen
16. Jaap Zuidewind
28-6-2017 t/m 11-7-2017 Sjaan Bakker Harry Ran
24. Fer Gieles
25. Theodora de Nooijer
_______________________________________________________________________________________

* Bijlage: Tussenstand dinsdag- en zaterdagcompetitie 2017.
_____________________________________________________________________
Inschrijving Open Texels 1 juli 2017.
De inschrijving Open Texels 2017 startte 1 mei j.l. Nou, dat heb ik geweten. Om 1 minuut over twaalf ’s
nachts kwamen de eerste mailtje met aanmeldingen al binnen. Ik hoorde mijn smartphone piepen, mailtje,
mailtje, mailtje…….! Ik dacht: “Toedeloe!” En ben lekker naar mijn bed gegaan, ik zie het morgenochtend wel.
De volgende ochtend zat de mailbox bommetje vol! Dan begint het selecteren op club en tijd van de
aanmelding. Berichtjes terug sturen, wel of niet op de lijst. Om een uur of 12.00 was de deelnemerslijst vol!
Helaas heb ik niet iedereen gelukkig kunnen maken met deelname. Er staan ook koppels op de reservelijst.
Maar hectisch was maandag 1 mei wel. Het leek wel een kaartverkoop van een hilarisch popconcert!
De deelnemerslijst staat op onze site en hangt op het bord in ons clubgebouw.
Van onze club doen 4 doubletten mee: Alie Schouten-Rob Blok, Truus Jongedijk-Kees Zoetelief, Louis van der
Vis-Jaap Zuidewind, Gerrie Mosk-Ton Koopmans.

Celeritas Alkmaar op Texel, 9 mei 2017.
Het was de eerste keer dat we een uitwisseling met Celeritas hadden. Een groepje van onze club bezoekt hun
wel regelmatig tijdens de zomer- en wintertoernooien, maar van een uitwisseling tussen beide verenigingen
was het nog niet gekomen. Met de boot van 9.30 uur vertrokken ze richting Texel. Op het eiland stond een
bus te wachten en Antoine met zijn auto, 23 personen pasten net niet in de bus. Aangekomen bij onze club
stond de koffie klaar en om 10.30 uur werd gestart met de eerste van vier partijen die moesten worden
gespeeld. Het zonnetje scheen zo nu en dan, heerlijk! Maar als ze achter de bewolking verdween was het kil.
Maar het is droog gebleven, heel belangrijk. Rond 16.00 uur had iedereen zijn partijen gespeeld en werden de
winnaars bekent gemaakt.
Trees Nijman (1ste Celeritas, 40 pnt. uit 4 gewonnen partijen) werd de beste, ze bleef Antoine van ’t Veer
(1ste Texel, 16 pnt. uit 4 gewonnen partijen) ver voor. Tweede werden Jopie Benjamin (Celeritas) en Annelies
Zegel (Texel) en derde Ed Bes (Celeritas) en Louis van der Vis (Texel). De bus stond om 17.30 uur te wachten
om onze gasten naar de boot te brengen. Een heel geslaagde dag en tot de volgende keer.

Zomers 1ste Ledentoernooi 2017.
Het eerste ledentoernooi bij onze club is zomers verlopen. Een cadeautje, wij zijn altijd aan de weergoden
overgeleverd. De deelnemers knokten voor de beste plaats. Maar ook voor de competitiepunten. En aan het
einde van dit jaar, na 4 ledentoernooien, krijgt de beste speler van de vier ledentoernooien de “Super-Boule”
uitgereikt. Deze prijs word dit jaar voor het eerst uitgereikt. Een prijs voor de drie besten: Antoine van ’t Veer
werd eerste, Alie Schouten 2de en Marth Schraag derde. De strijd is nu echt losgebarsten.
_________________________________________________________________________________________

Artikel 17: Gedrag van spelers en toeschouwers
Gedurende de tijd die een speler reglementair ter beschikking staat om zijn boule te werpen moeten de
toeschouwers en andere spelers stil zijn. De tegenstanders mogen niet lopen, gebaren, of iets anders doen
dat de speler af zou kunnen lijden. De tegenstanders moeten zich op ten minste 2 meter afstand van de but of
speler bevinden.

Artikel 21: Toegestane speeltijd
Nadat het but is uitgeworpen heeft een speler ten hoogste één minuut om zijn boule te werpen. Deze tijd
gaat in zodra het but of de laatst geworpen boule tot stilstand is gekomen, dan wel nadat een noodzakelijke
meting verricht is.
Ik hoor de laatste tijd veel leden praten of de regels, dit mag niet, dat mag niet, maar wat zijn nu eigenlijk de
straffen, de sancties? Zie hieronder:

Artikel 35: Sancties
Spelers die zich niet houden aan de spelregels, riskeren de volgende sancties:
1.
Waarschuwing, door de scheidsrechter kenbaar gemaakt door het tonen van een gele kaart aan de
overtreder. Als evenwel een gele kaart wordt gegeven voor tijdsoverschrijding geldt die voor alle spelers van
de overtredende equipe. Als een van de spelers van die equipe al een gele kaart op zijn naam heeft staan
wordt hij bestraft met het ongeldig verklaren van een nog te spelen boule voor de lopende werpronde of, als
hij geen boule meer te spelen heeft, een boule in de volgende werpronde.
2.
Ongeldigverklaring van de geworpen of een te werpen boule, door de scheidsrechter kenbaar
gemaakt door het tonen van een oranje kaart aan de overtreder.
3.
Uitsluiting van de schuldige voor de rest van de partij, door de scheidsrechter kenbaar gemaakt door
het tonen van een rode kaart aan de overtreder.
4.
Diskwalificatie van de equipe die de fout maakte.
5.
Diskwalificatie van beide equipes indien zij elkaars foutieve gedrag door de vingers zien.
Een waarschuwing is een sanctie, en kan alleen worden gegeven na constatering van een overtreding.
Waarschuwende woorden of het verzoek de regels te respecteren aan het begin van een toernooi kunnen
nooit als waarschuwing beschouwd worden.

