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https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 
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NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES” 

 

___________________________________________________________________________ 
 

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

De competitie loopt af eind november 2022.  
Daarna elke dinsdag, donderdag en zaterdag VRIJ spelen. 

Op donderdagen ook voor gasten 
___________________________________________________________________________ 
De schoonmaaklijst hangt ook in de kantine 
 
Datum Schoonmaak 
18-10 t/m 29-10-22 Peter Steffen en Kees de Weerd 
01-11 t/m 12-11-22 Alie Schouten en Toon Witte 
15-11 t/m 26-11-22 Co Koomen en Cees Vinke 
29-11 t/m 10-12-22 Gerrie Mosk en Ilse Dros 
13-12 t/m 24-12-22 Lydia Blok en Ria de Wit 
27-12 t/m 07-01-23 Peter en Vera Vooijs 

 
 

 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen tekst heb. 
 

 
 
We hebben natuurlijk wel de bekendmaking van de 
RABO Club Actie gehad. 
Dit jaar hadden we iets meer binnengehaald dan 
vorige jaar. We willen iedereen die onze vereniging 
heeft gesteund van harte bedanken. Guusje Witte 
was voor ons bij de uitreiking in Den Helder. 
 
In totaal hebben wij € 264,51 binnengehaald. 

 
 



30-jarig bestaan. 
 
Op 2 februari 2023 bestaat onze vereniging 30 jaar. 
 
We willen daar natuurlijk aandacht aan geven, alleen niet zo uitgebreid als toen we 25 jaar bestonden, 
omdat 30 jaar niet echt een kroonjaar is. 
Bij het maken van plannen hebben wel de leden nodig. 
Er zijn wel enkele ideeën binnengekomen, echter deze zijn over het algemeen over diverse spelvormen, 
bijvoorbeeld een toernooitje spelen waarbij iedereen met zijn verkeerde arm gooit of spelletjes middag met 
na afloop ………… 
Wij dachten meer of het noodzakelijk is een vervolg te geven aan een historie beschrijving van de 
vereniging. De laatste keer is deze gemaakt door Fer Gieles.  

 
De vereniging is in een rustig vaarwater terecht gekomen en we kabbelen langzaam maar zeker naar het 
einde van de competities. We zitten op dit moment op 132 spelmomenten en tot het einde komen er nog 
zo’n 40 bij, natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. 

 
Ook in de wereld van de spelregels is er op dit moment volgens mij niet te melden, alleen: 
 
We willen de leden toch op enkele puntjes wijzen: 
 
 Teken de cirkel af bij het begin van iedere mène. (We worden ouder en het optillen van de voeten is 

soms moeilijk. Neem iets puntig mee en teken daarmee de cirkel af. NIET met uw vingers) 
 Wiebel niet of loop tijdens het werpen van een boule door een speler. (De werper kan zich niet goed 

concentreren op zijn worp als wordt afgeleid door bewegingen) 
 Let goed of beter op dat alle ballen zijn gegooid. (Formeel is het zo, dat ballen die uit het spel zijn 

verwijderd niet meer teruggelegd mogen worden) 
 Geef alle spelers de gelegenheid op te beoordelen hoeveel punten er zijn gemaakt. (Veelvuldig ziet de 

laatste speler niet hoeveel punten er gemaakt zijn, omdat de andere spelers dat al hebben bepaald, 
meestal geen probleem, maar voorkomen is beter dan genezen.) 

 Meten van de afstand (Laten we afspreken dat niet meer dan 2 personen bij het meten zijn betrokken, 
1 van ieder partij. Het lijkt nu soms net een kleine vergadering) 

 
Het aantal leden dat de afgelopen periode op de dinsdagen en zaterdagen aanwezig is, is verrassend hoog.  
Nu is het weer ook een opsteker, maar volgens mij heeft iedereen het reuze naar zijn zin. 
Op de dinsdag hebben we tot nu toe 45 unieke deelnemers en op de zaterdag zijn dat er 48. 
We hebben op dit moment 54 leden, die actief mee kunnen doen aan de competitie. M.a.w. meer dan 80% 
van onze leden doen mee aan de competitie. 
Na de laatste introductie dag hebben we 8 potentiële leden erbij en we hopen dat zij per 1 december as. 
ook op de andere dagen komen dan alleen op donderdag. 
Wat ook opvalt is dat de donderdagen ook leuk bezocht worden en dat komt zeker door het grote aantal 
gasten dat wij mogen ontvangen. 
 
Weetjes: 
 Petanque is de Zuid-Franse variant van jeu de boules. In Nederland spreken we meestal gewoon van jeu 

de boules als we Petanque bedoelen. 
 Jeu de Boules werd na de tweede wereldoorlog erg populair in Frankrijk maar ook in andere Europese 

landen en zelfs daarbuiten. 
 In Nederland zijn meer dan 200 verenigingen en meer dan 20.000 spelers actief. 


