
                                   

                           “Sportpark  Molenkoog”,  Slingerweg 40a, 1791 AW Den Burg 
                 Facebookpagina: https://www.facebook.com/jeudeboulesclubdenburg 
                                     Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 
                                                    IBAN: NL28 RABO 0362538603                 

                               NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  MAART 2020. 
_____________________________________________________________________________ 
                                                 CLUB ACTIVITEITEN MAART 2020:  
 

                    • Dinsdag 3- en zaterdag 7 MAART: Start competities 2020. 

Zaterdag 7 MAART: Lentetoernooi + Ledentoernooi maart. Start 13.00 u.                         

_____________________________________________________________________________ 
                                     TOERNOOIEN MAART 2020 AAN DE OVERKANT: 
 

          Zondag 15 maart: Manegetoernooi, Barsingerhorn. Aanvang 10.00 uur. 
              Do. : 2de en 4de donderdag van de maand Wintertoernooi, Celeritas, Alkmaar. 
                    Wo. 11 maart : Midweektoernooi, Les Mille Iles, Zuid Scharwoude. 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                 MAART 2020: 

               Verjaardagen:                                                       Schoonmaaklijst: 
         5.  Truus  Jongedijk                                                tot en met 7-3 Truus en Kees Zoetelief 
          6.  Rolf  Farthmann                                                10-3 t/m 21-3  Stijn Geus  Fer Gieles 
        10.  Stijn Geus                                                          24-3 t/m 4-4    Tiny en Jaap Zuidewind 
        10.  Joke  de  Graaf 
        14.  Jaap  Westdorp 
        18.  Piet Arensman 
        25.  Danny  van der Steeg                                                     
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Kom op tijd! En blijf tot na de prijsuitreiking! 

 
Soms kun je er niets aan doen! Maar toch net een paar minuten te laat.  
Heel jammer natuurlijk. Als de computer de verdeling heeft gemaakt  kun je niet meer meedoen 
met de eerste partij.  
• Tijdens reguliere competitie middagen starten we om 14.00 uur!  
• Avondboule (juni t/m augustus) start 19.00 uur.  
• Tijdens ledentoernooien starten we om 13.00 uur! En spelen we 3 partijen.  
   Maar je mag ook 2 partijen, of maar 1 partij, spelen.                      

   Belangrijk is dat je op tijd bent.   
                                                                                                                                                      (z.o.z.) 
 



 

 
Ga op tijd van huis, beter te vroeg dan te laat.   
Als we een uitwisseling hebben, starten we om 10.15 uur! Om 10.00 uur beginnen we met  
koffie en verwelkomen we onze gasten. Daarna spelen we 4 partijen. Natuurlijk hoef je geen  
4 partijen mee te spelen. Geef dat wel duidelijk aan bij de wedstrijdadministratie. 
 
Na toernooien en uitwisselingen is er een prijsuitreiking. Na zo’n dag is het gezellig om wat bij te 
praten. Zeker als er overkantse gasten zijn. 
Tijdens de prijsuitreiking zie ik dat al veel leden zijn vertrokken, heel ongezellig voor onze gasten 
of diegene die een prijs gewonnen hebben. Het komt ook voor dat jezelf in de prijzen bent 
gevallen. Maar je bent al naar huis en kunt jou prijs niet in ontvangst nemen. Jammer! 
Het is al meerdere malen gebeurd.  

 
Ben je niet aanwezig tijdens de prijsuitreiking en jij wel een prijs gewonnen hebt, 
gaat jou prijs naar diegene die na jou op de uitslagenlijst staat.  
En dat is heel jammer. 
Probeer tijd vrij te maken tot na de prijsuitreiking. Dat is toch veel gezelliger? 
 

En vergeet je niet te melden voor aanvang van elke boule dag bij de wedstrijd- 
administratie  in ons clubhuis.  
Op het raam tikken werkt niet altijd en wordt soms niet gehoord of gezien.  

Voorkom dat je niet op de spelerslijst staat! 

 

Bewaar je nieuwsbrief!  

Daar staan de toernooien op voor de komende maand  met de aanvangstijden! 

Ook op ons infobord hangen de flyers van de komende toernooien. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Maart! Start dinsdag- en zaterdagcompetities 2020! 
 
Op dinsdag 3 maart start onze dinsdag competitie weer. Aanvang 14.00 uur! 
Zaterdag 7 maart onze zaterdag competitie met daaraan gekoppeld ons 1ste Ledentoernooi  
en het “Lentetoernooi 2020”. We spelen 3 partijen. Aanvang 13.00 uur!  
 
De punten gelden die dag zowel voor de zaterdag-competitie als voor de Super-Boule 2020!!! 
 

__________________________________________________________________ 
 

Snerttoernooi 15 februari 2020. 
 
Heel af en toe probeerde het zonnetje erdoor te komen, daar bleef het bij. Maar echt koud was 
het niet. En een prima opkomst van 37 leden op het Snert toernooi 2020. Na 3 partijen bleek 
Tiny Zuidewind de winnaar met 28 pnt. uit 3 gewonnen partijen. Geweldig gedaan Tiny!  
Peter Dernison 2de met 25-3 en Louis van der Vis 3de met 23-3. Na de 3 partijen ging de snert 
(of tomatensoep), roggebrood met spek er wel in. Ook ons G-Team met Theodora schoven aan. 
Dank aan Texel Catering en Banket, die hadden het weer keurig verzorgd. Ook onze keuken 
vrijwilligers hadden het weer super onder controle. Gezellige en geslaagde middag! 


