“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”: DECEMBER 2019.
___________________________________________________________________________

CLUB ACTIVITEITEN DECEMBER 2019:
Donderdag 26 december (2de kerstdag) zijn wij gesloten.
• Za. 28 dec.: “We knalle effe het jaar uit- toernooi”, 3 part., aanvang 13.00 uur.
Met uitreiking “Super-Boule 2019”. Oliebollen en glühwein.
___________________________________________________________________________
TOERNOOIEN IN DECEMBER 2019 AAN DE OVERKANT:
Do. : 2de en 4de donderdag van de maand Wintertoernooi (niet op 26 dec.), Celeritas, Alkmaar.
Wo. 11 december: Midweektoernooi, Les Mille Iles, Zuid Scharwoude.
___________________________________________________________________________
DECEMBER 2019:
Verjaardagen:
Schoonmaaklijst:
14. Peter Steffen
26-11 t/m 7-12 Bea Jellema Diana Kardijk
17. Koos Zegers
10-12 t/m 21-12 Alie Schouten Toon Witte
24-12 t/m 4-1 Rob Dapper Anton Schouten
___________________________________________________________________________

Herfsttoernooi + stamppot, 9 november.
Super gezellig Herfsttoernooi. Droog en zelfs een mager zonnetje. Af en toe kwam er een
donkere wolk overdrijven, maar de weergoden waren ons goed gezind, het bleef droog tijdens
het toernooi. Met 34 boulers en eters zeer geslaagd. Wij speelden 3 partijen waarna we lekker
een drankje konden nemen, de stamppot was er om 17.00 uur. En de boerenkool en zuurkool
met worst was heerlijk en een lekker toetje na, een chocolade bavarois.
Beste speler werd Jaap Zuidewind, hij won alle 3 partijen met +28, tweede werd Danny van der
Steeg, 3 +27 en derde Rob Blok met 3 +21. Gefeliciteerd!

Speculaastoernooi, zaterdag 30 november.
Stralende dag, deze 30ste november. Speculaas toernooi, tevens afsluitdag zaterdag-competitie
2019. Een genot om te spelen deze middag onder een blauwe lucht en volop zon. En dan is het
snel aangenaam bij onze club. Lekker buiten zitten eind november, heerlijk! Er gingen zelfs
jassen uit! Na 3 partijen lekker naar binnen voor een hapje en drankje. Het zonnetje was
inmiddels vervangen door de opkomende duisternis. Heerlijke middag! Winnaars van
vanmiddag waren: 1ste plaats Peter Steffen, 3 gewonnen partijen en 25 pnt. Tweede werd Bea
Jellema, ook 3 partijen winst en 24 pnt. Henk Martens en Rob Blok werden beide 3de met 3+23. Gefeliciteerd winnaars! Fijn jullie er allemaal bij waren.
__________________________________________________________________

Artikel 8: Reglementair uitwerpen van het but.
Als het but bij het uitwerpen wordt tegengehouden door de scheidsrechter, een tegenstander,
een toeschouwer, een dier of enig bewegend voorwerp, moet het opnieuw worden uitgeworpen
Als het but wordt tegengehouden door een medespeler heeft de tegenstander het recht het
neer te leggen op een geldige plaats.

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 leiden.
Alleen zijn medespelers mogen zich tussen de werpcirkel en het but bevinden.
De tegenstanders moeten zich voorbij het but of achter de speler bevinden, in beide gevallen
zijwaarts van de speelrichting, en bovendien op tenminste 2m afstand van but en speler.
• Op een vraag of wij (JdBclub Den Burg) de jeu de boules/petanque regels zelf
verzinnen/bepalen/schrijven is het antwoord: NEE!
Reglementen Petanquesport worden vastgesteld door de FIPJP. Waarna de
reglementencommissie van de NJBB het Internationaal Spelreglement Petanque (ISP)
vertaalt en vaststelt.

____________________________________________________________________________

Afscheid van 2019.
En al snel gaan we richting 2020. Wat was het jaar 2019 snel om.
We kunnen terugkijken op een heel mooi jaar. Mooie toernooien en volle uitwisselingen.
De agenda 2020 is vol en ik ben er van overtuigd dat het weer zo’n gezellig jaar gaat worden.
Mede dankzij jullie inzet, leden en vrijwilligers, gaat dat vast weer lukken. Dank jullie wel!

Wij wensen jullie allen fijne feestdagen toe, gezellige jaarwisseling
en een “boule” plezier en succes in 2020.

Bestuur Jeu de Boulesclub Den Burg.

