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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018.

CLUB ACTIVITEITEN DECEMBER 2018:
Za. 1 december: Speculaas toernooi: 3 partijen vanaf 13.00 uur.
Do. 27 december: 3de Kerstdag-Boule: 2 partijen vanaf 14.00 uur.
Za. 29 december: We knalle effe het jaar uit! Uitreiking “Super-Boule”.
We hebben glühwein en oliebollen!

__________________________________________________________________________________

TOERNOOIEN IN DECEMBER 2018 AAN DE OVERKANT:
Do. 13- en 27 december: Wintertoernooi, Celeritas Alkmaar
Wo. 12 december: Midweektoernooi, Les Mille Iles Zuid Scharwoude.
__________________________________________________________________________________

DECEMBER 2018
Verjaardagen:
2. Harm Gort
14. Peter Steffen
17. Koos Zegers

Schoonmaaklijst:
27-11 t/m 8-12 Truus Jongedijk – Peter Dernison
11-12 t/m 22-12 Gerrie Mosk – Nellie v/d Wilde
25-12 t/m 5-1 Annelies Zegel – Ria de Wit

Herfst toernooi, 17 november.
We porden de kachels op in het clubhuis, zodat we ons daar weer konden warmen na de
partijen. Koud met strakblauwe lucht. Van onze 15 nieuwe leden deden er 9 voor het eerst
mee met een toernooi. Winnaar werd Rob Blok, 3-30, 2de Kees de Weerd 3-24, 3de Toon Witte
3-18. Bea Jellema werd 4de en kreeg de aanmoedigingsprijs. Zij won ook 3 partijen, 3-17 en
nog maar kort lid. Goed gedaan Bea! En daarna stamppot eten met z´n allen. Geweldig
gezellige dag met heerlijke stamppot. Fijn dat jullie erbij waren. En volgend jaar weer!

Door Rob Dapper.
Nu het competitie seizoen af is, wil ik graag enkele opmerkingen maken over zaken die ik dit
seizoen gezien heb, en waar mogelijk enige vooruitgang in geboekt kan worden, waardoor
enige irritatie bij sommigen van ons zal verminderen. We zijn een gezelligheidsvereniging en
dat is prima, maar er zijn altijd puntjes die voor verbetering in aanmerking komen, zonder dat
de gezelligheid onder druk komt te staan.
•
Het gebeurt regelmatig dat een speler de werpring meeneemt met zijn voeten.
Vervelend, maar dit kan opgelost worden door vooraf de voorkant van de werpcirkel te
markeren. De cirkel wordt dan op dezelfde plek terug gelegd.
•
Voor spelers, die zich concentreren op het schieten, het weg ketsen. Is het heel irritant
als er naast je gepraat wordt en zeker als je net in de beweging zit. M.a.w. niet praten tijdens
schieten.
•
Evenzo is het een vorm van sportiviteit om niet te bewegen, wanneer je je ophoudt
achter de but, tijdens schieten.
•
Langzaam maar zeker is het een gewoonte geworden om nadat je je eigen ballen hebt
gegooid, je op te houden rondom het butje. Soms staan daar 5 man verzameld. Dit mag niet,
alleen de medespeler van de werper mag zich bij de but bevinden, de anderen moeten ver
achter de but staan. Dus mensen let erop niet naast de but staan, maar er achter.
•
Bij de laatste partij komt het regelmatig voor dat het mannelijk deel van de vereniging
zich uitgebreid gaan bezig houden met die laatste partij. Staan er te dicht op, geven
aanwijzingen etc. Alleen de spelers mogen op de baan komen tijdens het spelen.
•
Enkele malen heb ik gezien dat er spelers zijn, die nadat ze gegooid hebben rustig door
de baan naar de overkant lopen. Dit verstoort de baan, ook is het vervelend voor de werper
die klaar staat. Niet doen. Wanneer je naar de andere zijde wilt, doe dit snel en loop niet door
de baan, maar langs de baan.
De volgende punten zou ons spel mogelijk kunnen verbeteren.
•
Gooi niet 3 keer snel achter elkaar. In enkele gevallen wordt de volgende bal al gegooid,
voordat de bal stil ligt. De volgende bal wordt in de zelfde houding weer gegooid. Vaak is deze
het zelfde als de vorige. Beter is uit de ring te stappen en opnieuw je positie in te nemen.
•
We zouden allemaal meer inslagen moeten dicht maken. De conditie van de baan blijft
beter en er komen minder wegspringers. (Zie ook vorige punt)
•
Neem de tijd, ga kijken naar de situatie. Hoe liggen de ballen. Wie ligt op punt. Waar
zou ik langs kunnen? Probeer de ballen er meer voor te houden.
December 2018, Rob Dapper.

Lieve leden,
Rest ons jullie allen een heel mooie feestmaand toe te wensen, met familie en/of
vrienden.
Niet voor allen zal het een makkelijke maand worden, voor hen zeggen wij: “Sterkte, en
koester de mooie herinneringen”.
En in 2019 gaan wij er weer een mooi en gezellig jaar van maken met een “Boule” plezier.
En, belangrijk, houd zaterdag 19 januari 2019 vrij, onze jaarlijkse ledenvergadering!
De agenda en bijbehorende stukken komen bij de nieuwsbrief van januari 2019.
Bestuur Jeu de Boulesclub Den Burg.

ATTENTIE: Plaats geen fietsen op ons terras!!!! Houd onze in/uitgang vrij!!!

