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                                             NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  APRIL 2019 

___________________________________________________________________________ 

                                                     CLUB ACTIVITEITEN APRIL 2019:  
                Dinsdag 9 april: Naar Entre Nous in Den Helder. Boot 10.00 uur. 
    Zaterdag 13 april: Palmpaas- en Ledentoernooi april. Aanvang 13.00 uur. 
  Dinsdag 16 april: Dennentoernooi bij Turfveld. Om 12.45 uur aanwezig zijn! 
Woensdag 24- of vrijdag 26 april: Grote schoonmaak. We starten om 9.30 uur.  
• Dinsdag 23 april: Start RABO club-actie.   Info in clubhuis. Stemmen allemaal!!!!!! 
___________________________________________________________________________ 

                                 TOERNOOIEN IN APRIL 2019 AAN DE OVERKANT:  
           Donderdag 25 april: start Zomertoernooien Celeritas- Alkmaar. 
        Woensdag  10 april: Midweektoernooi Les Mille Iles, Z. Scharwoude. 
___________________________________________________________________________  

         Verjaardagen april:                                           Schoonmaaklijst april: 
         2. Gerrit  Spanhaak                                                 2-4 t/m 13-4  Stijn Geus   Fer Gieles 
       11. Truus  Zoetelief                                                16-4 t/m 27-4  Jan Winters   Jaap Zuidewind 
       22. Nanda  Jongejan                                              30-4 t/m 11-5  Ilse Dros  Harry Ran 
       27. Rob  Blok 
       29. Louis van der Vis 
       30. Frans  Witte 
___________________________________________________________________________ 

 
Sneeuwklokjestoernooi en 1ste Ledentoernooi, 9 maart 2019. 
 
Rob Dapper 1ste in Sneeuwklokjestoernooi op zaterdag 9 maart! Een buitje tijdens de eerste 
partij, maar verder een zonnetje. Frisjes, flink windje, maar dat kon de pret niet drukken. 
Geslaagde middag. Maar wat was het weer gezellig! 
____________________________________________________________________________ 
 
Manegetoernooi zondag 17 maart 2019. 
 
Met een 7 leden van onze club zaten we op de boot 9.00 uur. Richting Barsingerhorn voor 
het jaarlijkse Manegetoernooi van “Onderhands” uit Wieringerwaard. Het was er weer een  
drukte van belang. Zelfs de gereserveerde tafel voor ons was al bezet! Jammer! Op zoek naar  
een plekkie. Na 4 partijen hadden alleen Lydia en Rob Blok een prijs en gingen richting Texel met 
een mooie mand met inhoud. De rest viel niet in de prijzen maar had een heerlijke dag gehad.  
 



 
Grote schoonmaak op woensdag 24- of vrijdag 26 april? 
 
Wat vinden jullie de prettigste dag voor de schoonmaak? Wat komt jullie het beste uit? Ik hoor 
het graag van jullie! 
We zoeken voor die dag wat dames, voor het extra sopwerk in ons clubgebouw, maar ook heren 
die even een bezem door het schuurtje kunnen/willen halen. Ook de buitenkant van het 
clubgebouw verdient wel een sopje. Zo kunnen we weer met een lekker fris gebouw en 
schuurtje het zomerseizoen in! 
___________________________________________________________________________ 
 
Gekleurde boules?!?   
 
In het verleden is de reglementen commissie altijd streng geweest over gekleurde boules. Deze 
zijn niet toegestaan, tenzij ze door de fabriek gekleurd worden geleverd. Internationaal begint 
de mening hierover echter te verschuiven. In reactie hierop heeft de commissie haar standpunt 
wat verzacht. Het nieuwe standpunt is dat het markeren van boules door middel van een 
bescheiden markering mag, bijvoorbeeld door met een stift enkele puntjes of streepjes erop te 
zetten, of een deel van de striage in te kleuren. De eigenschappen van uw boules, met name de 
stroefheid, mogen hierdoor niet veranderen, dit ter beoordeling van de scheidsrechter. U mag 
uw boule dus, bijvoorbeeld, niet voorzien van een paarse rubber coating. 
 (uit het blad Petanque november 2018) 

________________________________________________________________ 
 
CIRKEL OPRAPEN:  RPS (Reglement Petanquesport) 
 

Eén van de nieuwe regels is te vinden aan het einde van artikel 6: Een werpcirkel moet altijd 
worden gemarkeerd vóór het but wordt uitgeworpen. (…) Als een speler de werpcirkel opraapt 
terwijl er nog boules te spelen zijn, moet deze worden teruggelegd, maar alleen de 
tegenstanders mogen hun boules nog werpen.  
De regel lijkt duidelijk, maar onlangs gebeurde het volgende: bij een wedstrijd struikelde een 
speler over de werpcirkel en verplaatste deze daardoor een halve meter. Zij pakte vervolgens de 
cirkel op, legde hem terug op de gemarkeerde plaats, en wilde vervolgens haar eerste boule 
plaatsen. De tegenstander protesteerde: „jullie mogen deze werpronde geen boules meer 
gooien, want jullie hebben de ring opgeraapt!”  
Zo is deze regel natuurlijk niet bedoeld. Want als je de cirkel niet zou mogen terugleggen, 
waarom moet je hem dan markeren? De bedoeling van deze nieuwe regel is om een equipe te 
straffen die de cirkel opraapt in de veronderstelling dat alle boules zijn gespeeld, terwijl er nog 
wel degelijk boules te spelen zijn. In dat geval leg je de cirkel terug, en mocht de equipe die de 
cirkel opraapte zelf nog boules hebben, dán mogen deze niet meer worden gespeeld.  
(uit het blad Petanque maart 2019) 

________________________________________________________________ 

Een kort citaat van de voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) 
 
Bij een spelletje jeu de boules worden ook vaak eigen regels verzonnen, gewoon omdat het zo 
uitkomt of omdat men de ‘echte’ regels niet kent, of lastig vindt.  
Je ziet mensen spelen van achter een streepje in plaats van vanuit een cirkel, om de beurt een 
bal gooien ongeacht wie er op punt ligt... Ook binnen Petanque-verenigingen wordt vaak 
creatief met de spelregels omgegaan, om dezelfde redenen. Daar is allemaal niks mis mee, op de 
camping, op het strand, in de jeu-de-boules-bar, binnen de eigen club .....  
Maar zodra we buiten de eigen kring de sport willen beoefenen, in een groter verband, is er 
behoefte aan éénduidige afspraken en regels. Dat geldt zeker als we onze krachten willen meten 
met spelers in het hele land en eventueel daarbuiten. 
 

 


