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                              NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  OKTOBER 2019 

___________________________________________________________________________ 

                                     CLUB ACTIVITEITEN OKTOBER 2019: 

                 Za. 12 oktober: Ledentoernooi oktober + vis eten. Aanvang 13.00 uur. 

___________________________________________________________________________ 

                          TOERNOOIEN IN OKTOBER 2019 AAN DE OVERKANT:      

                      Wo. 9 oktober: Midweektoernooi Les Mille îles, Zuid Scharwoude. 

                                  Do. 24 oktober: Zomertoernooi, Celeritas, Alkmaar. 

___________________________________________________________________________  

                 Verjaardagen oktober:                       Schoonmaaklijst oktober: 

                   7. Annelies Zegel                              1-10 t/m 12-10  Tinie en Jaap Zuidewind 

                 10. Peter Vooijs                                15-10 t/m 26-10  Ilse Dros + Harry Ran 

                 11. Kasper Groen                              29-10 t/m  9-11  Peter Dernison + ? 

                 16. Sjaan Bakker 

                 18. Wil Pijper                                          LET OP JE SCHOONMAAKBEURT!!! 

                 31. Rieks Stroobach 

________________________________________________________________ 

Twee nieuwe leden.  

Tinie Zuiderwind, ja, echtgenote van Jaap, heeft zich aangemeld als lid van onze club. Rieks 

Stroobach uit Groningen heeft een vakantie lidmaatschap bij onze club genomen. Welkom! 

___________________________________________________________________________ 

Schoorl bij ons, dinsdag 10 september. 

 

Geweldige dag met JBV Schoorl op Texel! Dat buitje zijn we allang vergeten. Ze waren maar 

met z’n achten, maar gezellige groep! Om een uur of 10 waren ze op het eiland, het busje  

 



 

 

stond te wachten. Op naar Den Burg, waar de koffie klaar stond. Om een uur of half elf begon 

de eerste partij. Zonnetje, buitje, ach, het kon de pret niet drukken. Bus naar de veerhaven 

kon een uurtje later, dank aan TBO . Konden we nog even heerlijk bijpraten en wat drinken 

na de prijsuitreiking. Rob Dapper, Jeu de Boulesclub Den Burg, werd overall winnaar! De 

winnaars, Rob Dapper (T) en Andrea de Kuiper (S) 1ste, Paul de Kuiper (S) en Rieks Stroobach 

(T) 2de, Jacco Jacobs (S) en Ton Koopmans (T) 3de. Top! Heerlijk dat jullie er waren, volgend 

jaar weer? Felicitaties aan alle winnaars. 

___________________________________________________________________________ 

Ledentoernooi 14 september. 

 

Rob Dapper de winnaar tijdens ons Ledentoernooi in september. Zomers weer, heerlijk! Koen 

Verf werd 2de en Stijn Geus 3de. Nog 1 ledentoernooien te gaan in oktober, het wordt echt 

spannend. Dan is het wachten op de uitslag, die in december bekent wordt gemaakt. Wie 

krijgt de “Super-Boule”? 

________________________________________________________________ 

Diana naar Haarlems Petanque Weekend, 14 september. 

 

Samen met Berry Suanet (De Stetters) is Diana Kardijk (voor JBC Den Burg) 2de geworden bij 

PUK in Haarlem tijdens HPW Recreatief doubletten toernooi. Na 4 partijen winst, 13-0 (nou 

ja!), 13-1 (poeh, poeh!), 13-11 (pffff…) en 13-4. Maar tegen Ben van Assema (Schoorl) en 

Ruud Derks (Bouledozers, Zwaag) konden we niet op in de finale, “de koek was op”, het werd 

5-13. Een heel geslaagde dag met prachtig weer en super gespeeld! En we waren heel blij met 

de 2de prijs! 

__________________________________________________________________________ 

Entre Nous bij ons, dinsdag 17 september. 

 

Heerlijke dag en reuze gezellig. Entre Nous op Texel! Met 32 leden kwamen ze Texel een 

dagje "onveilig" maken. Van onze club waren er zo'n 20 leden aanwezig. Het weer was van 

alles wat, buitje, zonnetje, soms een beetje kil, maar de middag was droog met een zonnetje. 

Na 4 partijen waren de winnaars bekend en werd ons "1,2,3" op de baan gezet. Ria Brouwer 

(E.N.) is overall winnaar, gefeliciteerd. Rieks Stroobach (T) werd Texels 1ste. Raymond Booy 

2de (E.N.) en Toon Witte 2de voor Texel. Voor de derde plaats van Entre Nous moest nog een 

extra balletje worden gegooid, René van Andel en Leo de Haas eindigden gelijk. Leo de Haas 

gooide de beste bal, dus 3de voor Entre Nous. Een verbaasde Jaap Zuidewind werd 3de voor 

Texel. Om half zes was de bus er om onze gasten naar de veerhaven te brengen. Geweldige 

dag en tot ziens! En bedankt dat jullie er allemaal bij waren. 

__________________________________________________________________________ 

Tot de volgende keer. 


