“Sportpark Molenkoog”, Slingerweg 40a, 1791
AW Den Burg.
Website:
https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl
IBAN: NL28 RABO 0362538603
NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”

___________________________________________________________________________
CLUB ACTIVITEITEN:
Alleen voor leden competitie op dinsdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Vierde ledentoernooi: zaterdag 25 juni 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
03-05 t/m 14-05-22
17-05 t/m 28-05-22
31-05 t/m 11-06-22
14-06 t/m 25-06-22
28-06 t/m 09-07-22
12-07 t/m 23-07-22

Schoonmaak
Alie en Toon Schouten
Co Koomen en Cees Vinke
Gerrie Mosk en Ilse Dros
Lydia Blok en Ria de Wit
Vera en Peter Vooijs
Hans Leushuis en Saskia Wokke

Texels Open afgelast
Op zaterdag 2 juli wilden we het Texels Open organiseren, maar helaas zijn we genoodzaakt
dit toernooi af te gelasten.
De uitnodigingen zijn de deur uit gegaan, we hebben tot nu toe slechts 11 doubletten die
mee willen doen, waarvan er 3 met de te organiseren bus mee willen. We streven altijd naar
32 doubletten.
In het verleden voor de Corona was het zo dat wanneer er ingeschreven mocht worden een
paar dagen daarna de 32 doubletten waren bereikt.
We staan nu op een kruispunt van het doen van de inkopen, het bespreken van de bus, voor
20 personen of 50 personen, vrijwilligers vragen etc.
Deze onzekere situatie heeft het bestuur doen besluiten het Texels Open af te gelasten.

Celeritas op bezoek
Op dinsdag 14 juni as. komt Celeritas uit Alkmaar bij ons op bezoek.
We spelen die dag een 4-tal partijen.
De eerste partij spelen we zo vanaf 10.30 uur.
We hopen dat vanaf het begin er voldoende leden mee willen doen en daarom hebben we
een inschrijflijst in de kantine liggen. Deze dag is voor ALLE leden.
Natuurlijk kunt u altijd tussentijds instromen of uitstromen.
Daarom hier de globale aanvangstijden: 10.30; 12.00; 14.00; 15.30;
Na afloop Prijsuitreiking
Hoe ziet het programma voor de komende tijd eruit:
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.
di. 14 juni
za. 25 juni
za. 23 juli
di. 9 aug.
za. 27 aug.
di. 13 sept
za. 17 sept.
wo 28 sept

Celeritas bij ons
Ledentoernooi
Ledentoernooi
Onderhands bij ons
Ledentoernooi
Celeritas uit
Ledentoernooi
Boel Skik uit

Op tijd
Op tijd
Op tijd
boot 09:00
Op tijd
Boot 09:00

10.00 tot 16.00 uur
13.00-16.30 u.
13.00-16.30 u.
10.00-16:30 uur
13.00 uur
Bij voldoende mensen
13.00-16.30 u.
Bij voldoende mensen

4 partijen
3 partijen
3 partijen
4 partijen
3 partijen
4 partijen
3 partijen

Standen na 3 maanden competitie
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de stand van de dinsdag en de zaterdagcompetitie na 3
maanden competitie. We zijn zo op 1/3 van de totale competitie.
De lijst moet misschien een beetje uitgelegd worden.
Er is in het verleden afgesproken dat om mee te doen aan de ranglijst van de competitie u
minimaal 2/3 van alle partijen moet hebben gespeeld. De competitie gaat over 9 maanden
dus u speelt minimaal 6 maanden en kunt 3 maanden op vakantie.
De laatste kolom geeft aan het percentage deelnames. Met 66.67% of meer doet u mee,
anders moet u proberen meer te spelen.
De ene laatste kolom (gem) is het scoringspercentage. Het aantal punten (kolom: punten)
gedeeld door het aantal deelnames (Kolom: teller).
De uitdraai gaat eerste kijken naar %deelname en daarna %score. De hoogste score staat
bovenaan.
Dan is er ook nog een kolom percentage, een beetje vreemde kop, maar hier wordt bedoeld
hoe groot is de kans dat deze persoon een wedstrijd wint. Dit getal verkrijg je door
winst/teller te berekenen. Ik vind dit een leuk alternatief. Het kan namelijk theoretisch
voorkomen dat iemand alle partijen met 13-12 verliest en met een gemiddeld van 12.00 als
eerste eindigt, terwijl alle partijen zijn verloren. Theorie, maar toch.
Geen avond boule
Het bestuur heeft besloten geen avond boule meer te organiseren.
Het bestuur ziet te weinig voordelen in het spelen in de avonduren, behalve dat het koeler
zou kunnen zijn. Tevens is het vreemd om alleen op dinsdagavond te spelen en niet de
andere avonden, terwijl het even warm zou kunnen zijn.

