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                               NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  MAART 2019 

__________________________________________________________________________________ 

                                            CLUB ACTIVITEITEN MAART 2019:  

                                   Za. 2- en di. 5 maart: Start competities 2019 . 

   Zaterdag 9 maart: Sneeuwklokjes- en ledentoernooi. Aanvang 13.00 uur.  

__________________________________________________________________________________  

                        TOERNOOIEN IN MAART 2019 AAN DE OVERKANT:  

          Zondag 17 maart: Manegetoernooi Barsingerhorn. Aanvang: 10.30 uur. 

                         Donderdag 14- en 28 maart: Wintertoernooi Celeritas- Alkmaar 

                   Woensdag  20 maart: Midweektoernooi Les Mille Iles, Z. Scharwoude.  

__________________________________________________________________________________         

                      verjaardagen:                                                  schoonmaaklijst: 
                  5. Truus Jongedijk                                                    5-3 t/m 16-3 Vera en Peter Vooijs 

                10. Stijn Geus                                                            19-3 t/m 30-3  Truus en Kees Zoetelief 

                14. Jaap Westdorp 

                18. Piet  Arensman 

                25. Danny van der Steeg 

__________________________________________________________________________________ 

 

Plotseling uit ons G-Team en onze club weggenomen, Frits Steensma, *14-4-1948 -† 4-2-2019. 

Wat zullen wij Frits allemaal vreselijk missen. 

__________________________________________________________________________________ 

Snerttoernooi 16 februari 2019. 

Lente tijdens ons Snerttoernooi 2019. Maar de snert smaakte er niet minder om hoor! Met 30 

leden speelden wij ons eerste toernooi dit jaar. En je durft het niet te dromen dat het zulk mooi 

weer zou worden. We konden heerlijk buiten zitten, we hadden slechts 1 kacheltje aan gedaan in 

ons clubhuis (voor de doorgewinterde kou-kleum), maar eigenlijk was het overbodig. Ook een deel 

van onze nieuwe leden deden voor het eerst mee, en wat deden we het leuk hè Hans Leushuis! En 

de winnaars? Helaas geen Louis, Rob B. of Rob D. Goed gedaan Jaap Zuidewind, Peter Dernison en  

 



petje af voor Gerrie Mosk! Zij werden 1, 2 en 3. Zij wonnen als enige alle 3 partijen. Gefeliciteerd! 

Heerlijke snert (en tomatensoep). Geweldige middag! Fijn dat jullie erbij waren. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Start competities en ledentoernooien 2019. 

Zaterdag 2- en dinsdag 5 maart is het weer zover. De start van onze competities 2019! Wij hopen 

op een mooie en spannende strijd in 2019. Wie gaat er dit jaar met de eer strijken? 

Ook het eerste ledentoernooi gaat van start in maart. Andere opzet als voorgaande jaren.  

Van maart t/m oktober wordt er elke maand een ledentoernooi gespeeld met elk 3 partijen. Je 

slechtste partijen (of bij afwezigheid) worden er partijen weggestreept, zoals we alles hebben 

uitgelegd tijdens onze jaarvergadering op 19 januari j.l. Wij hopen daardoor op een grotere 

deelname en een spannendere strijd aan de top! Wij wensen iedereen heel veel succes de 

komende maanden.  

                                                   
__________________________________________________________________________________ 

Vorig jaar zijn er heel wat nieuwe leden bij onze club gekomen.  

  

Iedereen doet verschrikkelijk zijn best om de sport onder de knie te krijgen, wat bij de meesten  

heel aardig lukt. Er zijn internationale regels voor de sport. Uit je hoofd leren is zowat onmogelijk, 

maar hieronder een kleine greep.  In ons clubgebouw liggen alle NJBB (aug. 2018) regels ter inzage. 
•De werpcirkel: 
Tijdens het werpen van boules moeten de voeten van de speler binnen de cirkellijn blijven; zij 

mogen de werpcirkel niet verlaten of geheel van de grond komen vóór de geworpen boule de 

grond raakt.  

•Neerleggen van het but: 

Equipe A die het but gaat uitwerpen, krijgt daartoe maar één kans. Als dat fout gaat moet de 

tegenstander (equipe B) het but neerleggen: “De tegenstander legt het butje op een geldige plaats 

neer.” 

•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 wat de speler af zou kunnen leiden. Alleen zijn medespeler(s) 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 ten minste 2 meter afstand van but en speler.  

•Weggenomen boules:  

Het is de spelers verboden gespeelde boules op te rapen vóór het einde van de werpronde. Een 

boule die aan het einde van een werpronde wordt opgeraapt vóór het aantal punten is 

overeengekomen, is ongeldig. Hiertegen kan niet worden geprotesteerd. Als een speler zijn boules 

in de baan opraapt terwijl zijn medespelers nog boules te spelen hebben, mogen deze boules niet 

meer gespeeld worden. 

Moedig nieuwe leden aan, leer ze wat jij ook ooit hebt geleerd! 


