“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.
Vijfde ledentoernooi: zaterdag 23 juli 13:00 uur
Onderhands (Wieringerwaard) komt op dinsdag 9 augustus op bezoek
Op donderdagen ook voor gasten
___________________________________________________________________________
De schoonmaaklijst hangt ook in de kantine
Datum
28-06 t/m 09-07-22
12-07 t/m 23-07-22
26-07 t/m 06-08-22
09-08 t/m 20-08-22
23-08 t/m 03-09-22
06-09 t/m 17-09-22

Schoonmaak
Vera en Peter Vooijs
Hans Leushuis en Saskia Wokke
Lydia Blok en Fer Gieles
Tiny en Jaap Zuidewind
Erna en Peter van Sante
Rob Dapper en Anton Schouten

4de Ledentoernooi
Het 4de ledentoernooi is geslaagd. De weergoden waren ons goed gestemd.
Bij aanvang waren er slechts 18 deelnemers. Na de eerste partij waren er 20 deelnemers.
Het toernooi had een spannend verloop. Er waren relatief veel uitslagen met grote verschillen zoals 13-0 tot
13-3.
De winnaar na 3 partijen was Louis van der Vis, 2de was Kees de Weerd en 3de werd Jaap Zuidewind, die
zijn echtgenote (Tiny) in de laatste ronde versloeg. Tiny Zuidewind werd daardoor vierde.
Na de prijsuitreiking hebben we nog een loting gedaan en kon er gekozen worden uit de beschikbare
prijzen, die Jan Veenendaal verzameld heeft.
Hans Leushuis hielp Peter Vooijs bij het trekken van de lootjes en ja hoor:
Hij trok zichzelf. De hilariteit nam toe toen Vera Vooijs een prijsje mocht uitzoeken. De term “doorgestoken
kaart” was dan ook niet van de lucht.
Al met al was het een ontzettend leuke en gezellige middag

Spek en Bonen toernooi

PON uit Schagen organiseert op zondag 18 september hun doubletten toernooi “Spek en Bonen”. Aanvang
toernooi 10.00 uur. Geen inschrijfgeld. Opgaven voor 11 september via www.Ontip.nl of telefoon: 0224297527 / 0224-752800

Celeritas was op bezoek
Op dinsdag 14 juni as. is Celeritas uit Alkmaar bij ons op bezoek geweest.
Zij kwamen met 13 personen en wij stelden daar 17 tot later 19 personen tegenover.
We speelden die dag een 4-tal partijen.
De eerste partij begon even na 10.30 uur.
Er werd levendig gespeeld, waarbij bleek dat het thuisvoordeel wel erg groot was.
Na afloop er een kleine prijsuitreiking, waar onze vereniging goed naar voren kwam.
De eerste plaats was voor Tiny Zuidewind
met 4 winstpartijen en een saldo van plus
20.
Tweede was Alie Schouten ook met 4
winstparten en een saldo van plus 14.
Derde werd Ivonne van Hielten van
Celeritas met 3 winstpartijen en een saldo
van plus 23.

Hoe ziet het programma voor de komende tijd eruit:
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.
za. 23 juli
di. 9 aug.
za. 27 aug.
di. 13 sept
za. 17 sept.
wo 28 sept
Ergens sept

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

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

Op de website van Celeritas
(https://www.celeritas-petanque.nl/ kan je
een mooi verslag lezen over deze gezellige
dag.
Een compliment moet worden gegeven aan
de kantine, die ondanks dat ze zelf
speelden de zaakjes prima op orde hadden.

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

3 partijen
4 partijen
3 partijen
4 partijen
3 partijen

Regels en ongeschreven regels.
Wanneer je naar de website van de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) gaat kan je een volledig,
uitgebreid en uitgewerkt reglement vinden van in totaal 31 pagina’s en 41 artikelen.
Deze artikelen gaan over allerlei voorschriften, zoals hoe groot en zwaar mogen de jeu de boules ballen zijn,
hetzelfde over het butje. Veel wordt er geregeld over het uitgooien van het butje, waar wel en waar niet en
allerlei fouten die er gemaakt kunnen worden.
Maar nergens vind je iets over de ongeschreven regels en die regels maken het spelen van Jeu de Boules op
ONS niveau zo fijn. Je wenst elkaar een fijne partij, in het verleden schudden we elkaar de hand bij het
begin, na afloop werd de tegenstander gefeliciteerd of gecomplimenteerd met het goede tegenspel, kortom
er was geen gezemel, geen gezeur.
Ik vind de ongeschreven regels even belangrijk dan de geschreven.

