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                                  NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  FEBRUARI 2021. 
___________________________________________________________________________ 
                                                 CLUB ACTIVITEITEN FEBRUARI 2021:                                        

         Onze club is gesloten tot tenminste: dinsdag 2 maart 2021. 

                                             LET OP! Dit onder voorbehoud. 
___________________________________________________________________________ 
                                      TOERNOOIEN FEBRUARI 2021 AAN DE OVERKANT: 
        De meeste clubs blijven gesloten tot bovengenoemde datum en toernooien zijn  gecanceld.  

___________________________________________________________________________ 

                                                              FEBRUARI 2021: 
                                                                     Verjaardagen:     
                                                                  9. Rob Dapper 
                                                  10. Els Dreesens 
___________________________________________________________________________                                                          
 

Opening van de club op dinsdag  2 maart?  

Veel leden reageerden, toen ik ze belde dat onze club niet op 19 januari open ging, maar 

pas donderdag 11 februari met: “Dat gaat waarschijnlijk veel langer duren”.  En ze 

hadden gelijk, dat blijkt maar weer. Onze club blijft in elk geval gesloten tot dinsdag 2 

maart a.s. We wachten het verloop van het virus en regelgeving af. En we houden jullie 

natuurlijk op de hoogte. Sterkte en blijf gezond allemaal. 

__________________________________________________________________________ 

 

Peter Dernison legt zijn penningmeesterschap neer per 31 december 2021. 

Na 14 jaar vindt Peter het welletjes. Heel erg jammer, het is een geweldige 

penningmeester. Dit houdt in dat onze club per 31 december 2021 een nieuwe 

penningmeester moet vinden. Wie voelt zich geroepen? Graag aanmelden bij ons bestuur. 

Of contact met Peter Dernison opnemen.  

• Daarnaast hebben wij, bestuur, Peter van Sante gevraagd om Hans Leushuis te 

vervangen binnen ons bestuur. Hans gaat het bestuur verlaten en Peter is bereid zijn 

plaats in te nemen. Wij zijn er content mee. Wat vinden jullie?  

 



 
De vele varianten van het jeu de boules. 
 
We zullen enkele bekende en onbekende varianten de revue laten passeren. 
 
Het bolspel: 
Deze volkssport wordt nu nog in Zeeuws-Vlaanderen en in België beoefend. Er zijn veel varianten: 
krulbol, gaaibol, blazoenbol, pierebol, gerrebol, plattebol enz. Het gemeenschappelijke doel is om 
een platte bol in de richting van een doel moet worden gerold om punten te scoren. 
 
Bowls: 
De Engelsen zouden de Engelsen niet zijn, als zijn geen eigen variant van het jeu de boules zouden 
hebben. Men speelt het spel met bollen met een bias. Dit zijn bollen met een ongelijke ronding, die 
aan een kant verzwaard zijn.  Het zwaartepunt ligt niet in het midden, maar opzij, zodat ze bij het 
rollen, als ze snelheid verliezen, een curve maken. 
 
Boule de Fort: 
Dit is de Franse variant op het Engelse Bowls. 
 
Boule de sable: 
Bij Boule de sable (zand) wordt de boules net gerold maar gegooid. De spelers moeten een vrij zware 
boule van ongeveer 2 kilo met een doorsnede van 15 cm zo dicht mogelijk bij de maître zien te 
krijgen. 
  
Jeu de Berges: 
De naam is gekozen omdat de baan aan de zijkanten iets omhoog lopen. Berge betekent namelijk 
opgehoogde zijkant. De lengte van de baan is minste 30 meter en 3 meter breed. 
 
Sport Boules: 
Van de vele varianten van het jeu de boules is sport boules met zeer veel liefhebbers. Sport boules is 
vaak onduidelijk wat er allemaal tijdens het spel gebeurt. Het doel van het spel is zo veel mogelijk 
punten te behalen waarbij de speler telkens met een andere moeilijkheidsgraad wordt 
geconfronteerd zoals: snelheid, afstand, tijd. De boules zijn veel groter dan bij petanque. Ze hebben 
een minimum diameter van 99 mm tot maximaal 110 mm en een gewicht tussen de 0.7 en 1.3 kg. 
 
Jeu Provensal: 
Het begint meer te lijken op Petanque, maar hier wordt de but uitgeworpen tussen de 15 en 21 
meter. De deelnemers mogen vanuit de werpcirkel met een voet uitstappen om een betere positie 
op de but te krijgen. Er wordt dus geplaatst op 1 been. Bij het schieten neemt de tireur een aanloop 
van 3 passen van uit de werpcirkel en schiet hij in volle vaart. 
 
Petanque: 
Petanque de jongste telg van de jeu de boules familie. Wij kennen alle regels. Twee voeten in de 
werpcirkel op de grond. But tussen de 6 en 10 meter enz. enz.  
 
Gegevens uit: “Jeu de Boules een document voor de liefhebber” van Henk & Anne Martine Reesink. 
ISBN: 90-9016009-4 uitgave uit 2002. 

 

(bijdrage: Rob Dapper) 

_________________________________________________________________________ 


