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___________________________________________________________________________
CLUB ACTIVITEITEN:
Alleen voor leden competitie op dinsdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Dinsdag 12 april gaan we op bezoek bij Entre Nous
Tweede ledentoernooi: zaterdag 16 april 13:00 uur
Dennentoernooi op donderdag 21 april aanwezig 13:45 uur
Op donderdagen ook voor gasten
___________________________________________________________________________
De schoonmaaklijst hangt ook in de kantine
Datum
Schoonmaak
05-04 t/m 16-04-22
Rob Dapper
19-04 t/m 30-04-22
Guusje en Frans Witte
03-05 t/m 14-05-22
Alie en Toon Schouten
17-05 t/m 28-05-22
Co Koomen en Cees Vinke

1ste Ledentoernooi

Op 12 maart hebben wij ons 1ste ledentoernooi gehouden. Het was een gezellige middag
met veel deelnemers. Voor velen was de opstelling van de banen misschien een verrassing,
maar we wilden aan jullie deze keer een flinke uitdaging voorleggen. Ook wilden we
afwijken van de prijzen van alleen de nummer 1,2 en 3. We hebben die gedaan via een
loting, zodat iedereen een kansje had op een prijs, ook hoopten we op deze manier de
spelers iets langer op het terrein te houden. We zijn ook begonnen op13:30 in de hoop
meer spelers te trekken, maar helaas dat was niet zo.

2de Ledentoernooi

Ons 2de ledentoernooi zal worden gehouden op zaterdag 16 april. We spelen 3 partijen en
beginnen gewoon om 13:00 uur.
Er is wel weer iets veranderd namelijk we spelen op tijd. Dit op tijd spelen doen we omdat
anders misschien de speeldag te lang zal duren, waardoor er op die manier spelers afvallen.
De speeltijd van een spel zijn 50 minuten bedragen. Na 45 minuten wordt er een signaal
gegeven, zodat je weet er is nog 5 minuten te spelen. Na 50 minuten klinkt het eindsignaal
en wordt het spel (de méme) afgemaakt. Dan wordt er nog 1 méme gespeeld. Is de stand
dan gelijk, wordt een finale méme gespeeld, waarna de winnaar bekend is. De punten
worden opgehoogd tot 13, dus 9-7 wordt 13-11.

Uitwisseling met Entre Nous

Op dinsdag 12 april gaan we met de boot van 10 uur naar Den Helder, alwaar we worden
opgewacht door auto’s die ons naar het terrein van Entre Nous brengen. De partijen (4
stuks) beginnen om 11:00 uur. Over het algemeen hebben wij de boot van 17:30 terug naar
Texel.
In de kantine ligt een inschrijfformulier. Graag opgeven, zodat Entre Nous weet met hoeveel
auto’s zijn moeten komen. Het is een jaarlijkse traditie om naar Entre Nous te gaan en het is
voor iedereen van onze vereniging.
Er is wel afgesproken dat er voor de achterblijvers o.l.v. Fer Gieles een normale speelmiddag
is.

Dennentoernooi

Er zijn met het Turfveld afspraken gemaakt om op donderdagmiddag 21 april vanaf 14:00
uur daar te komen jeu de boulen. Traditiegetrouw zullen we verrassende winnaars zien.
Tussen de twee partijen ontvangt u van de vereniging een kopje koffie of thee vergezeld van
een stukje hoornderring of een boskoek. Na afloop zal er een kleine prijsuitreiking zijn.
Mocht het onverhoopt regenachtig weer zijn, dan wordt de afspraak verzet naar 28 april.

Texels Open

Op zaterdag 2 juli wordt het Texels Open georganiseerd.
De eerste gesprekken zijn geweest en meerdere zullen volgen, mede omdat de huidige
bestuursleden nog nooit met dit bijltje hebben gehakt.
Er zal contact gelegd worden met bevriende verenigingen. Er zal nagedacht moeten worden
over de invulling van de kantine. Er zal een bus georganiseerd moeten worden en er zal een
keuze gemaakt moeten wie van onze vereniging mag deelnemen aan het Texels Open.
Na bestudering van de uitslagen van 2021, waarbij we hebben gekeken naar overall
gemiddelde van zowel de dinsdag als de zaterdag, komen we tot de volgende personen:
De kopmannen van een doublet zijn Rob Blok, Louis van de Vis, Peter Steffen en misschien
Diana Kardijk.
Deze personen mogen een partner kiezen uit alle leden van de vereniging. Alie staat er niet
bij omdat zij al samen speelt met Rob Blok. Rob Dapper kan niet gekozen worden omdat hij
op zaterdag 2 juli niet aanwezig is.

