
                                                  

                           “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”:  JUNI 2019 

___________________________________________________________________________ 

                                               CLUB ACTIVITEITEN JUNI 2019:  

        ►  dinsdag 4 juni: Avond-Boule!!!  19.00 t/m 21.00 uur!!! 

►  Let op!   Woensdag 5 juni: Boel Skik bij ons. Aanvang 10.00 uur. 4 partijen. 

                Do. 13 juni: Naar Kleine Sluis, Anna Paulowna. Boot 10.00 uur. 
                Za. 22 juni: Ledentoernooi juni. Aanvang 13.00 uur. 3 partijen. 
__________________________________________________________________________ 
                            TOERNOOIEN IN JUNI 2019 AAN DE OVERKANT:  
                   Donderdag 27 juni:  Zomertoernooien Celeritas- Alkmaar 
                  Woensdag  12 juni: Midweektoernooi Les Mille Îles, Z. Scharwoude. 
___________________________________________________________________________  
                

             Verjaardagen juni:                                           Schoonmaaklijst juni: 
               2. Ton Koopmans                                            28-5 t/m 8-6 Guusje en Frans Witte 
               2. Nel Westdorp                                              11-6 t/m 22-6  Bea Jellema  Diana Kardijk 
               4. Diana Kardijk                                               25-6 t/m 6-7  Alie Schouten  Toon Witte 
               6. Hans Leushuis                                                                 

               9. Bea Jellema                                                                 Keuken juni: 
             16. Jaap Zuidewind                                             Zie kalender in de keuken. 
             24. Fer Gieles                                                     
             25. Theodora de Nooijer                                
_________________________________________________________________________ 

Celeritas op Texel, 7 mei 2019.  

Wat een geweldige dag samen met Celeritas Petanque uit Alkmaar bij onze club op Texel! Om half 

10 op de boot naar Texel met 34 personen en op Texel stond de bus klaar richting onze club. De 

koffie stond klaar bij aankomst. Een buitje gehad tijdens de 2de partij, daarna geluncht en tijdens 

de 3de partij kwam het zonnetje erbij. Gelukkig! We konden heerlijk buiten zitten tot na de 

laatste partij. Na de prijsuitreiking en nog even gezellig bijkletsen wachtte de bus omstreeks half 

5 om onze gasten weer naar de veerhaven te brengen. Winnaars gefeliciteerd! Super dag! Tot 

ziens! En dank jullie wel! 

1ste Saskia Wokke (Super goed hoor!) en Co Dijt (Celeritas), 2de Jaap Zuidewind en Erni Jonker 

(Celeritas), 3de Hennie Bennik (Celeritas) en Louis van der Vis.  

 



 

Wat een geslaagd Open Eiland Toernooi, 11 mei 2019. 

Mooi weer, zonnetje, af en toe een gemeen koud windje, maar super gezellig. Vreemde gezichten 

op de baan, meegekomen met één van onze leden, en nog nooit een balletje gegooid, maar 

bleken natuurtalenten te zijn. Ook buurtcoach Texel, Rosa Vonk, kwam even een balletje gooien. 

Leuk dat je er was Rosa! Dank je wel! Na 4 partijen en het was inmiddels 4 uur, waren de 

winnaars bekend. Rob Dapper met zus Nicolette (lid worden! Plaats genoeg voor talent!) werden 

1ste. Louis van der Vis met maatje Peter Dros (natuurtalent, moet snel lid worden) werden 2de en 

Piet Arensman met kleinzoon Chris Ellen 3de. Ook vader Jan Ellen kwam even een balletje gooien. 

Hoe gezellig kan het zijn, 3 generaties op de baan. Jaap Zuidewind had zijn Tinie (die snel lid 

wordt) meegenomen en werden 4de. Pluim voor Dustin Vasteman (12, wat heb je goed gespeeld! 

Lid worden natuurlijk!) samen op de baan met Diana Kardijk werden 5de. Heerlijke dag! Dank 

jullie wel allemaal! 

___________________________________________________________________________ 

Ledentoernooi zaterdag 18 mei. 

Super gezellig Ledentoernooi. Geen grote opkomst, vakanties enzo! Maar heel geslaagd met 

schitterend weer. Jassen uit, en heerlijk genieten in je shirtje van de temperatuur en het zonnetje. 

En nog even lekker nagenieten met een drankje en hapje na afloop. Heerlijke middag! Rob 

Dapper werd 1ste met 27 punten, Wil Pijper 2de met 23 punten en Louis van der Vis 3de  met 19 

punten.   

___________________________________________________________________________ 

 

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-boulesbar, binnen de eigen club .....  

Maar zodra we buiten de eigen kring de sport willen beoefenen, in een groter verband, is er 

behoefte aan eenduidige afspraken en regels. Dat geldt zeker als we onze krachten willen meten 

met spelers in het hele land en eventueel daarbuiten. 

                             ----------------------------------------------------------------------------------- 

N.B. Moeite met de regels? Vraag ons bestuur.   

Ook in ons clubhuis ligt een hele map met de regels.  

Je kunt op internet de regels lezen via de site van nlpetanque.nl: 

https://www.nlpetanque.nl/Reglementen/RPSPlus.pdf 

___________________________________________________________________________ 

 

https://www.nlpetanque.nl/Reglementen/RPSPlus.pdf

