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___________________________________________________________________________ 
 

CLUB ACTIVITEITEN: 
Alleen voor leden competitie op dinsdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. 

Derde ledentoernooi: zaterdag 21 mei 13:00 uur 
Celeritas (Alkmaar) komt op dinsdag 14 juni op bezoek 

Op donderdagen ook voor gasten 
___________________________________________________________________________ 
De schoonmaaklijst hangt ook in de kantine 
Datum Schoonmaak 
03-05 t/m 14-05-22 Alie en Toon Schouten 
17-05 t/m 28-05-22 Co Koomen en Cees Vinke 
31-05 t/m 11-06-22 Gerrie Mosk en Ilse Dros 
14-06 t/m 25-06-22 Lydia Blok en Ria de Wit 
28-06 t/m 09-07-22 Vera en Peter Vooijs 
12-07 t/m 23-07-22 Hans Leushuis en Saskia Wokke 

 
 

Dennentoernooi 
We zijn met zijn allen en dan bedoel ik echt met zijn allen naar het Turfveld gegaan. In totaal 
waren we met 35 spelers een prachtige opkomst. Het bestuur is uitermate tevreden met de 
hoge opkomsten van de afgelopen weken. Zoals gewoonlijk bij dit kleine toernooitje was het 
een gieren en brullen. De ballen hadden veel last van dennenappels en stokjes boomtak, 
ook was de ondergrond niet overal even egaal, kortom verbazend uitslagen en ook dit keer 
weer verrassende winnaars. Eerste werd Truus Zoetelief, tweede Nellie van der Wilde en 
derde Tiny Zuidewind. Elk ontvingen een medaille naar kleur. Peter Dernison had zijn dag 
niet en werd laatste met een behoorlijk aantal tegen punten. In zijn val nam hij ook sterke 
speler Louis van der Vis mee. Dit zijn de charmes van een dennentoernooi. Volgend jaar 
weer. 
 

Texels Open 
Op zaterdag 2 juli wordt het Texels Open georganiseerd. 
De uitnodigingen zijn de deur uit en nu maar afwachten hoe de reacties zijn. 
Zoals reeds vermeld zijn de deelnemers namens de Jeu de Boules Club Den Burg: Rob Blok 
met Alie Schouten, Louis van de Vis samen met Peter Steffen en het laatste koppel wordt 
gevormd door Kees de Weerd en Jaap Zuidewind. 
Mocht binnen vereniging nog een (1) koppel zijn die graag het Texels Open wil spelen en zo 
ervaring wilt opdoen tegen sterke tegenstander geef je op bij Peter van Sante. 
 



Hoe ziet het programma voor de komende tijd eruit: 
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 
 
za. 21 mei Ledentoernooi  Op tijd 13.00-16.30 u. 3 partijen 
di. 7 juni start avondboule   19.00 tot 21.00 uur   
di. 14 juni Celeritas bij ons   10.00 tot 16.00 uur 4 partijen 
za. 25 juni Ledentoernooi  Op tijd 13.00-16.30 u. 3 partijen 
za. 2 juli OPEN TEXELS   10.00-17.30 uur 4 partijen 
za. 23 juli Ledentoernooi  Op tijd 13.00-16.30 u. 3 partijen 
di. 9 aug. Onderhands bij ons   10.00-16:30 uur 4 partijen 
di. 23 aug. Laatste avondboule   19.00 tot 21.00 uur   
za. 27 aug. Ledentoernooi  Op tijd 13.00 uur 3 partijen 
di. 13 sept Celeritas uit boot 09:00   4 partijen 
za. 17 sept. Ledentoernooi  Op tijd 13.00-16.30 u. 3 partijen 

 

Puntjes op de I 
De competitie is alweer even bezig. 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; 
 Ga meer kijken hoe de ballen liggen. 
 Maak eventueel één (1) donnee (inslag) dicht. 
 Ga achter de gespeelde ballen staan en niet ernaast; 
 Raap je ballen niet op voordat de punten zijn geteld; 
 Ga niet zo staan dat de boules of butje op het terrein in jouw schaduw liggen; 
 Markeer de cirkel; het komt nogal eens voor dat we de cirkel bij het uitstappen 

verplaatsen. 
 
Ik zal het zelf ook niet altijd goed doen, maar we kunnen het wel met z’n allen proberen. 
 
Dank jullie wel. 
 
Voordat u voor een verrassing komt te staan, we zijn helaas genoodzaakt de prijzen van de 
Skuumkoppe (€ 2.50) en de wijnen (€2.00) te verhogen. We verkochten ze bijna voor 
inkoopsprijs. 
 
We hebben een AED (Automatische externe defibrillator) aangeschaft van het merk 
Mindray BeneHeart C1A. De AED hangt in de gang van ons clubhuis. We zijn hier blij mee, 
maar hopen hem nooit te gebruiken. 


