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___________________________________________________________________________ 

 
CLUB ACTIVITEITEN JULI tot en met september 2021: 

Alleen voor leden op dinsdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Op donderdagen ook voor gasten 

Vanaf zaterdag 3 juli elke 2 weken een ledentoernooi; aanvang 1300 uur 
Vanaf dinsdag 6 juli elke week de dinsdagcompetitie 

Dinsdag 10 augustus: Onderhands op Texel; aanvang 10:30 uur 
Dinsdag 14 september: Entre Nous op Texel; aanvang 10:30 uur 

Donderdag 30 september: Bostoernooi bij het Turfveld; aanvang 1400 uur 
___________________________________________________________________________ 
 
De volledige schoonmaaklijst hangt in de kantine 
 
Datum 

 
Schoonmaak 

29-6 t/m 10-7-21 Rob Dapper & Anton Schouten 
13-7 t/m 24-7-21 Gerrie Mosk & Ilse Dros 
27-7 t/m 07-8-21 Lydia Blok & Ria de Wit 
10-8 t/m 21-8-21 Vera en Peter Vooijs 
24-8 t/m 04-9-21 Peter Dernison en Fer Gieles 
07-9 t/m 19-9-21 Tiny en Jaap Zuidewind 

 

Het net verkozen bestuur is nog aan het in slingeren. 
We leren elke dag. 

 
We hebben formeel een voorzitter en een penningmeester (echter formeel tot de 
jaarvergadering van 2022), nog geen secretaris, maar wel 3 extra bestuursleden. 
De andere leden springen bij op het moment dat het nodig is, zoals het afgelopen tijd is 
gebeurd met de KvK, de wet WBTR, begeleiding G-team. 
 
In eerste instantie willen het spelen om punten weer opstarten. Dit betekent dat wij vanaf 
zaterdag 3 juli elke 14 dagen een ledentoernooi houden van 3 partijen met aanvang om 
13:00 uur. U kunt altijd op een later tijdstip instappen. 
 
Verder zijn we bezig de vereniging formeel in handen te krijgen door inschrijving in de 
kamer van koophandel. 
Op 1 juli 2021 gaat er een nieuwe wet inwerking met als titel: Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). Peter Vooijs is voor ons nagegaan wat de gevolgen zijn. Mogelijk 
dat er wijzigingen gedaan moeten worden aan de statuten of aan het huishoudelijk 
reglement. 
  



In de komende tijd ontvangt u van het bestuur een enquêteformulier waarin uw mening 
wordt gevraagd over het meedoen aan uitwisselingen aan de overkant en op Texel. Tevens 
zal er een vraag gesteld worden over het roken op de club. Willen wij een rookvrije 
vereniging worden of wordt het roken gedoogd onder bepaalde voorwaarden. 
 
Mede omdat de vereniging geen secretaris heeft komen sommige zaken op een laag pitje te 
staan, zoals Lief en Leed, de website (ja de vereniging heeft een website) en ook deze 
nieuwsbrief. 
 
Besloten is dat de nieuwsbrief eens in de 3 maanden wordt uitgegeven. M.a.w. de volgende 
nieuwsbrief zal verschijnen op 1 oktober 2021. Mochten er urgent zaken zijn, dan komt de 
nieuwsbrief, met echt nieuws naar buiten, dus eerder. 
 
Een heel jammerlijk punt is op dit moment de begeleiding van het G-team. 
Er is niemand te vinden die deze mensen eens in de 14 dagen voor 2 uurtjes wil begeleiden 
zodat zij hun spelletje Jeu de Boules kunnen spelen. Kijk eens rond in uw kennissenkring of 
er niet iemand is die dit klusje wilt opknappen, desnoods roulerend met 2 of meerdere 
personen. Een klein probleempje is wel dat een van onze leden, Hans Galjaard, in het 
Maartenshuis zit en moet worden opgehaald. 
 
Uit het eerste deel van deze nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat we op de 
zaterdagen om de 2 weken een ledentoernooi hebben, de tussenliggende zaterdag kunnen 
we dan oefenen om ons spel te verbeteren. 
Op alle beschikbare dinsdagen spelen we de dinsdagcompetitie zoals we dat al enkele jaren 
kennen. Twee dinsdagen vallen weg omdat we dan een vereniging van de overkant op 
bezoek krijgen, namelijk Onderhands en later Entre Nous.  
 

Puntjes op de I 
 
De competitie is begonnen. Er wordt weer, ieder op zijn eigen niveau, gestreden voor de punten. Het 
is daarom belangrijk om iedereen dezelfde kansen te geven. 
Wij hebben daar afspraken over gemaakt en ik zou ze hier graag nog eens willen herhalen, omdat ik 
toch zie dat er soms niet goed mee wordt omgegaan. 
 
Ik noem er een paar: 
 
 Kijk naar de wedstrijden vanaf de stoep langs de kantine, dus niet op het terrein of aan de zijde 

van het zwembad; ook al is het de laatste partij; 
 Sta stil als toeschouwer, als tegenstander, als één van de boulers gaat werpen, elke beweging is 

een afleiding; 
 Praat niet als één van de boulers gaat werpen; Overleg mag/moet, maar niet tijdens de worp; 
 Markeer de cirkel; het komt nogal eens voor dat we de cirkel bij het uitstappen verplaatsen. 
 Uitwerp cirkel op 1 meter van de achterlijn 
 
Om het spel te verbeteren: 
 Ga kijken hoe de situatie erbij ligt 
 Neem de tijd; je hebt 1 minuut voordat de volgende boule gegooid moet worden 
 Maak minimaal 1 inslag dicht 
 Denk ook aan uw verdediging 
 Boules die te ver liggen doen eigenlijk niet meer mee. 


