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                               NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  NOVEMBER 2019. 
_______________________________________________________________________________ 
 

                                          CLUB ACTIVITEITEN NOVEMBER 2019: 
Za. 9 november: Herfsttoernooi, 3 partijen vanaf 13.00 uur. 17.00 uur stamppot!  
                                      Schrijf je in! Er ligt een inschrijflijst! 
                                           •  Di. 26  november: Einde dinsdag competitie                                      
                                       •  Za. 30 november: Einde zaterdag competitie 

             Za. 30 november: SPECULAAS-TOERNOOI, 3 partijen vanaf 13.00 uur. 
  ______________________________________________________________________________ 
                            TOERNOOIEN IN NOVEMBER 2019 AAN DE OVERKANT: 
                            Do. 14 en 28 november: Wintertoernooi, Celeritas, Alkmaar. 
                     Wo. 13 november: Midweektoernooi, Les Mille Iles, Zuid Scharwoude. 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                         NOVEMBER: 
                       Verjaardagen:                                                      Schoonmaaklijst: 
                     5.    Gerrie  Mosk                                        29-10 t/m 9-11 Peter Dernison  Diana Kardijk 
                   10.    Kees  Zoetelief                                    12-11 t/m 23-11 Guusje en Frans Witte  
                   10.   Loes  Vrijenhoek                                  26-11 t/m 7-12  Bea Jellema  Diana Kardijk 
                   17.   Tinie  Zuidewind                                  
                   23.   Lies  Gieles 
                   24.   Anton  Schouten 

_______________________________________________________________________________ 

Fer Gieles neemt in 2020 afscheid van ons bestuur. 

Sinds de oprichting in 1993 is hij verbonden geweest aan onze club en heeft menig 
bestuursbaantje op zijn schouders genomen. Hij is ook onze archivaris. Dat blijft hij ook.  
Er zijn nog maar weinig leden vanaf de oprichting van onze club.  
“Het is tijd om terug te treden, het is welletjes”, volgens Fer.  
Hij wil graag de dinsdagen wedstrijdleider zijn, als een groep i.v.m. een uitwisseling aan de 
overkant is. Zo kan er toch op die dagen worden gespeeld op onze banen: “Ik ga toch niet meer 
mee naar de overkant”.  
• Het bestuur van onze club is dus op zoek naar een bestuurslid ter vervanging van Fer Gieles. 
Iemand die de club een warm hart toedraagt, met zijn/haar blik op de toekomst en die overweg 
kan met de computer. In deze tijd gaat nu eenmaal alles via het wereld wijde web.  
Wij horen het graag. 

 



 

 

Laatste ledentoernooi 12 oktober 2019. 

Gezellig ledentoernooi oktober en heerlijk vis gegeten na het toernooi. Dit was het 8ste en tevens 
laatste ledentoernooi 2019. En ondanks het druilige weer toch 34 deelnemers.  
Dank aan de visbakkers, Henk Martens, Loes Vrijenhoek en Rob Blok zijn er weer druk mee 
geweest. En dank aan alle vrijwilligers die van deze dag weer een succesdag hebben gemaakt. En 
dank aan Juul voor het lenen van de enorme pan.  
• Winnaar van dit ledentoernooi werd Rob Dapper, 2de Anton Schouten en 3de Hans Leushuis.  
Wie gaat naar huis met de Super-Boule 2019? Wij laten iedereen nog even in spanning, zaterdag 
28 december komt de uitslag tijdens het “We knalle effe het jaar uit” toernooi. 
______________________________________________________________________________ 

Einde competities 2019. 

Dinsdag 26 november en zaterdag 30 november wordt voor de laatste keer dit jaar de competitie 
gespeeld. Daarna wordt het op dinsdag, donderdag en zaterdag weer vrijspelen. Er zijn nog wel 
allerlei toernooien komende winter, Speculaas-, We knalle effe het jaar uit-, Nieuwjaars- en 
Snert-toernooi. Op zaterdag 25 januari 2020, tijdens onze ledenvergadering, worden de 
competitie-uitslagen bekend gemaakt. Begin maart 2020 beginnen we weer aan de competities. 

______________________________________________________________________________ 

*Jeu de Boules training door Rob Blok.  

Na afloop van de competitie, begin december, wil Rob Blok training geven aan maximaal een 
groepje van 8 personen. Hij heeft leuke oefeningen die in de praktijk kunnen worden geoefend. 
• Gedacht wordt aan beginnende boulers, die 1 uurtje, tussen 14.00 en 15.00 uur, op de 
dinsdagmiddag oefeningen doen. Bij veel belangstelling evt. ook op de zaterdagmiddag, maar dat 
in overleg met Rob Blok. Daarna kan in de tweede speelronde van die dag de oefeningen in 
praktijk worden gebracht.  
• Er zal een inschrijflijst neergelegd worden, waarop belangstellenden zich kunnen aanmelden. 
______________________________________________________________________________ 
 

Artikel 6: de werpcirkel. 

De werpcirkel moet op ten minste één meter van enig obstakel worden getrokken of 

neergelegd, en op ten minste twee meter van enige andere in gebruik zijnde werpcirkel. 
Tijdens het werpen van boules moeten de voeten van de speler binnen de cirkellijn blijven 
(zij mogen deze niet raken); zij mogen de werpcirkel niet verlaten of geheel van de grond 
komen vóór de geworpen boule de grond raakt. Geen ander lichaamsdeel mag de grond 
buiten de werpcirkel raken.  

Een werpcirkel moet altijd worden gemarkeerd vóór het but wordt uitgeworpen! 

 

Artikel 27: 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. 
 
 


