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NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: AUGUSTUS 2019
_______________________________________________________________________________
CLUB ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2019:

Di. 6 aug. gaan we naar ONDERHANDS in Wieringerwaard.
Za. 24 aug. 13.00 uur Ledentoernooi “AUGUSTUS” + Chinese maaltijd na het boulen.
Di. 27 aug. laatste avond-boule.
_______________________________________________________________________________
TOERNOOIEN IN AUGUSTUS 2019 AAN DE OVERKANT:

Zondag 18 augustus: Adam & Eva toernooi bij PON in Schagen.
Donderdag 22 augustus: Zomertoernooi, Celeritas Alkmaar.
_______________________________________________________________________________
Verjaardagen augustus:
5. Tilly Dekker
9. Jan Winters
14. Toon Witte

Schoonmaaklijst augustus:
27-7 t/m 3-8 Gerrie Mosk Nellie v/d Wilde
6-8 t/m 17-8 Lydia Blok en ???
20-8 t/m 31-8 Vera en Peter Vooijs

_______________________________________________________________________________

Herman Soppe (Radboud Boulers, Medemblik) en Ben van Assema (JBV Schoorl)
winnaars Texels Open 2019!
Geweldig Open 2019 op zaterdag 6 juli! Prima weer (buitje tijdens de 2de partij, te verwaarlozen).
En het is gelukt! Eindelijk viel ook Jeu de Boulesclub Den Burg in de prijzen! Plaats twee voor Alie
Schouten en Rob Blok en de derde plaats was eveneens voor Den Burg, Louis van der Vis en Harry
Hendriks. Gefeliciteerd!
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd Open Texels Kampioenschap! De deelnemers van
de “overkant” waren heel tevreden, gezien de lovende reacties die we mochten ontvangen.
Nogmaals dank aan alle vrijwilligers. Top!
______________________________________________________________________________

NK Mix 2019 za. 13- en zo. 14 juli in Lisse.
Spannend! Een avontuur. Naar het Nationaal Kampioenschap Mix in Lisse op zaterdag 13 juli.
Daar staat wel de “crème de la crème” van boulend Nederland. Niet dat je dat merkt hoor, alleen
in hun spel wel natuurlijk. Ach, ik ging er ook niet heen om met de hoofdprijs naar huis te gaan.
Eerder uit nieuwsgierigheid en ik was uitgenodigd. “Hoe gaat het daar? Bij zo’n groot toernooi”.
Er stonden 88 doubletten die de strijd met elkaar aangingen. De banen waren verschillend,
binnen- en buitenbanen, maar allemaal niet nieuw voor mij, dat heb je bij meerdere
verenigingen. Na 5 partijen, had ik met boulesmaatje Cor Kooij slechts 2 partijen gewonnen. Dat
was zeker niet genoeg om door te gaan naar de finale op de zondag. Jammer! Had beter gekund.
De volgende dag weer naar Les Boules Fleuris in Lisse, om te kijken en de finalisten aan te
moedigen en daar geluncht. In de loop van de middag weer richting Texel. Geweldig weekend!
Compliment aan Les Boules Fleuris!
_______________________________________________________________________________

Senioren dag donderdag 18 juli.
De groep was niet groot, maar dat maakte het wel overzichtelijk. Rob Dapper heeft de groep
apart genomen aan het begin van de middag en ze de basisregels uitgelegd en geoefend. Altijd
weer die verbaasde blikken: Goh, zoveel regels? Inderdaad, het is toch anders als op de camping.
Het volgende uur mochten ze met ons meespelen. En er zaten weer wat talentjes bij hoor! Zijn er
blijvers bij? Ik hoop het wel.
______________________________________________________________________________

PON bij ons dinsdag 23 juli.
Ze beloofden zomers weer, rond de 30° C. Warm! Ja, behoorlijk, deze 23 juli. Als je in een shirtje ´s
morgens bij de boot kan staan, wachtend op onze PON gasten uit Schagen, dan wordt het een
zomerse dag. Nou, idd! Maar niks hitteplan of code rood. Lekker relaxed een balletje gooien
zoveel mogelijk in de schaduw. Geweldig gezellige dag met PON! Overall winnaar werd Ponner
Kees Tijssen, 2de Simon Vos (PON) en 3de Tiny Machtel (PON) Van de Texelaars werd Toon Witte
1ste, Rob Blok 2de en Lydia Blok 3de. Gefeliciteerd allemaal. Geweldig gezellige en tropische dag
met PON!
Om half vijf stond de bus weer klaar om onze gasten naar de veerhaven te brengen. Tot ziens!
_____________________________________________________________________________

Over boules.
In het verleden is de reglementen commissie NJBB altijd streng geweest over
ingekleurde/gemerkte 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, b.v. 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 (citaat uit het blad “Petanque” nov. 2018).

