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Redactie:
Helaas heeft het even geduurd voor dit nummer van het clubblad uit kwam,
door allerlei omstandigheden was het er even niet van gekomen.
Greetje Otto en Tineke Fokkelman hebben zich aangemeld om te helpen met de
Bouleproat. We zijn nu met drie redactieleden, hopelijk kunnen we de frequentie van 4 x
per jaar weer doorzetten.
In dit nummer uitleg over de wet op de privacy, uitleg over het gebruik van de werpcirkels,
wat verslagen en uitslagen, een bijdrage van Luit Medendorp.
Natuurlijk een stukje over de Martini Masters met veel foto's.
Aan tafel met Greetje Otto.
Een fotoverslag van de sponsor barbecue voor een schooltje in Kafountine,
en een verslagje en foto's van het Olijfolietoernooi.
Veel leesplezier gewenst!

Bestuur:
Regels betreffende gebruik van werpcirkels
Tijdens het werpen van boules moeten de voeten van de speler binnen de cirkellijn blijven
(zij mogen deze niet raken); zij mogen de werpcirkel niet verlaten of geheel van de grond
komen vóór de geworpen boule de grond raakt. Geen ander lichaamsdeel mag de grond
buiten de werpcirkel raken. Voor een speler die zich niet aan deze regel houdt gelden de
sancties uit artikel 35. Als een speler de werpcirkel opraapt terwijl er nog boules te spelen
zijn, moet deze worden teruggelegd, maar alleen de tegenstanders mogen hun boules nog
werpen.
Dit zijn de regels zoals ze in het spel regelement van de NJBB omschreven staan.
Ook is toegestaan om als speler opmerkingen te maken wanneer iemand zich niet aan
deze regels houdt.
Wat de laatste tijd opvalt is dat als een speler een opmerking maakt, wanneer iemand
deze regels overtreedt, er vaak een reactie komt zoals:
-wat maakt het uit,
-doe niet zo flauw,
-jij staat zelf ook niet altijd in de cirkel,
-jij hebt altijd wat aan te merken,
-enz.
In mijn ogen zijn dit allemaal overbodige reactie’s. De speler die deze opmerking maakt
staat nl. volledig in zijn recht. En deze reacties zijn dan ook niet op zijn plaats.
Verder zou het prettig zijn dat aan het eind van de partij de werpcirkels weer
teruggehangen worden op de plaats die daarvoor is bestemd.
R. van Sleen

Privacy verklaring
Met ingang van 1 mei 2018 is onze vereniging verplicht een privacy verklaring te hebben.
Het bestuur was ruim op tijd en er ligt inmiddels een AVG verklaring achter de bar.
Ik geef hieronder in het kort aan wat de gevolgen zijn voor onze vereniging.
1. Op het moment dat één van onze leden foto's aanbied voor publicatie op de site of
in de Bouliëre dient de foto vergezeld te gaan van een verklaring van de
gefotografeerde.
2. De penningmeester en secretaris moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen.
3. De ledenlijst mag alleen ter inzage aan leden ter beschikking worden gesteld.
4. Alle formulieren met gevoelige informatie moeten beveiligd worden opgeslagen en
na verlies van functionaliteit, versnipperd worden.
Dit zijn kort de meest ingrijpende wijzigingen voor leden van Près le But
Als jullie vragen hebben kun je die voorleggen aan het bestuur.
Note redactie,
Wil degene die zijn/haar foto niet in de Bouleproat wil hebben dit bij de redactie melden,
zodat wij weten welke foto's we wel en niet in het clubblad kunnen plaatsen.
Ook willen we graag weten of jullie het nog belangrijk vinden dat de verjaardagen vermeld
worden in het clubblad.

Opknapbeurt kantine:
Zoals de meeste leden al gezien hebben, heeft de kantine een opknapbeurt gehad.
We hebben een nieuwe laminaatvloer, de ijzeren voetensteun langs de bar is door Hans
Elderman vakkundig verwijderd, Titia Hendriks heeft nieuwe gordijntjes gemaakt.
We kunnen wel zeggen dat het een mooie verbetering is!

Hans Elderman aan het werk

Van de leden:
Van Luit Medendorp de volgende bijdrage:

De cirkel,
Onlangs struikelde bij ons een speler tijdens de mêne bij het uitstappen van de cirkel
zonder dat deze was gemarkeerd. De cirkel lag daardoor niet meer op zijn oorspronkelijke
plaats en was ruim een meter verschoven. De daarop volgende discussie wat je nu met de
cirkel moet doen bracht geen afdoende oplossing. Ook het RPS regelement voorziet niet
in een oplossing van dit probleem. N.a.v. dit voorval is dit probleem voorgelegd aan de
reglementencommissie van de NJBB.
Antwoord Reglementencommissie
In artikel 6 van het RPS staat o.a. te lezen (alinea 7): “ Een werpcirkel moet altijd worden
gemarkeerd voor het but wordt uitgeworpen…” en verder staat er: (Alinea 13) “…Als een
speler de werpcirkel opraapt terwijl er nog boules te spelen zijn, moet deze worden
teruggelegd, maar alleen de tegenstanders mogen hun boules nog werpen.” Ten eerste is
wel duidelijk waarom een cirkel gemarkeerd moet worden. Als dat niet gebeurt verdienen
beide equipes een officiële waarschuwing. In de laatste alinea staat dat de werpcirkel moet
worden teruggelegd. Natuurlijk gaat dit artikel ervan uit de cirkel gemarkeerd was, maar er
staat geen beperking zoals “mits gemarkeerd”. Dus, ook terugleggen als dat niet het geval
is. Soms is de plaats waar de cirkel lag nog wel herkenbaar. Als dat niet het geval is
moeten beide equipes het eens worden over een plaats die zo goed mogelijk de
oorspronkelijke plaats benaderd. Het zal nooit helemaal exact zijn, maar dat moet men
dan maar accepteren. De reglementencommissie wil benadrukken, dat het natuurlijk wel
de bedoeling is, dat na terugleggen er alsnog een markering komt. Alleen de boules van
de equipe die de cirkel niet heeft opgeraapt kunnen dan nog gespeeld worden. Maar of dat
ook geldt voor het verplaatsen van de niet-gemarkeerde werpcirkel staat er niet, dus
mogen beide partijen hun boules nog spelen.
Met vriendelijke groet,
Jacques Vuurpijl, secretaris reglementencommissie NJBB.

Verslagen:
Uithuizermeden Lentetoernooi zaterdag 24 maart.
Met een aantal PLB-ers en veel anderen speelden we het Hefshuizer lentetoernooi,
het was koude, maar gezellige dag.

Paastoernooi 30 maart
Pasen viel vroeg dit jaar vandaar het paastoernooi in Maart.
Het was een gezellige middag met veel mooie prijzen die verzorgd waren door de
wedstrijdcommissie.
1.
2.
3.
4.
5.

Luit Medendorp
Johan Vink
Dick Knol
Hilda Blijham
Jan Haak

De winnaar

De poedelprijs was voor Jos

MiepVegter 21 april
Met prachtig weer speelden we dit toernooi.
Het was iets minder druk bezet dan andere jaren, maar met 15 equipes toch
een gezellige middag.
1.
2.
3.
4.
5.

Marcel Jong a Pin en Rob Timmer
Lucas Steenhuis en Harrie Tilman
Piet Bel en Rieks Hamhuis
Hilda Blijham en Gerard Kramer
Djamilla en Johan Vink

De winnaars met Mascotte Sjors, zonder wie het niet gelukt was,
5x winst saldo 35!

En hier nog even de Houdini's, die tot 3 x terugkwamen
uit vrijwel onmogelijke achterstand,
één keer zelfs van 1-11!!!

Regiotoernooi donderdag 26 april
Maar liefst 45 personen kwamen naar het voorjaarsregiotoernooi.
Ook Horst Buldt en Juan Alarcon waren weer van de partij!
Verder veel mensen uit de regio, zoals de naam van het toernooi al weergeeft.
Inmiddels zijn vele bij ons bekent en wij bij hen.
1.
2.
3.
4.
5.

Rolf van Vliet
Alfred ten Hoeve
Juan Alarcon
Mechiel Wijk
Esdert Boerema

3 winst + 23
3 winst + 22
3 winst + 21
3 winst + 14
3 winst + 12

Pinkstertoernooi donderdag 10 mei
Dit Pinkstertoernooi werd op een geheel nieuwe manier gespeeld,
de wedstrijdcommissie had een A en een B poule voorgesteld.
Je kon je opgeven voor een poule naar keuze.
Na afloop werden de poules “in elkaar geschoven” en zo kun het gebeuren
dat een speler uit de B poule winnaar werd.
Geweldig leuk idee van de wedstrijdcie.

1.
2.
3.
4.
5.

Anne de Haan
Klaas Leijendijk
Marcel Jong a Pin
Mechiel Wijk
Tineke Fokkelman

3 winst + 28
3 winst + 24
3 winst + 14
3 winst + 12
2 winst + 15

Poule
B
A
A
B
B

Doubletten kampioenschap zaterdag 12 mei
Slecht één vrouw deed er mee vandaag, Shiny van den Heuvel,
jammer dames, kom op hè dames volgende keer zijn we er weer bij.
1. Marcel Jong a Pin
2. Max de Ruiter
3. Klaas Leijendijk

6 juli 2018
Sponsor bbq van Buba Kane en Anne Hinkema

Buba had een heerlijke Afrikaanse bbq gemaakt,
we staan er voor in de rij

Bordje Afrikaans, de salade rechtsonder
was van Titia Hendriks

Buba en Anna, Marcel heeft alleen maar oog voor het eten.

De maker van al dat heerlijks

Roelof en Anna

DJ Marcel met zijn professionele apparatuur aan het werk,
hij trakteerde ons op talloze evergreens

Groningen, 9 juli 2018

Aan alle leden van Pétanqueclub Prés le But,

Wat een geweldige opkomst was er op vrijdag 6 juli 2018! Het weer was prachtig, het eten
van Bouba heerlijk en de muziek van Marcel zorgde voor een tropische gezelligheid.
Bouba en ik hebben genoten van de positieve reacties. Mede dankzij de inzet van de
wedstrijdcommissie en het bestuur zijn er vele leden gekomen en was de avond een grote
gezellige bijeenkomst. Een groot cadeau was natuurlijk ook nog een donatie van het
bestuur van €100. De opbrengst van het eten en de donaties was in totaal € 450.
Een geweldig bedrag wat ik ga besteden aan het laatste deel van het dak.
Zoals jullie weten ben ik vanaf mei 2017 bezig met het bouwen van een schoollokaal in
Kafountine in Senegal. In mei heb ik mijn schoollokaal bezocht met 5 sponsoren en
hebben we de eerste materialen aangeschaft voor het dak. Het dak wordt een lessenaars
dak (natuurlijk) en wordt de komende maanden gebouwd.

Resultaten in mei 2018
In de meivakantie heb ik met 5 sponsoren mijn school bezocht. De muren waren op dat
moment op het hoogste punt. Een schoollokaal voor 70 leerlingen met een magazijn en
een kantoor. Ik kon door de ruimtes lopen…zo mooi dat dit al was gerealiseerd.
De kinderen waren enthousiast en blij. Zo stonden er bij ons bezoek 70 leerlingen klaar
om een handje te geven, “Bonjour” te zeggen en een kleine buiging te maken. De
sponsoren waren erg onder de indruk van 70 leerlingen in een klaslokaal en de discipline
die het uitademde….
De leerlingen vertelden dat ze nu al in het lokaal wilden, omdat ze voor hun gevoel nu in
een echte school les zouden krijgen. Ook met alleen muren, zonder dak, ramen en deuren
vinden ze het al een school. Op dit moment zitten ze onder de mangobomen wat natuurlijk
ook een prachtig beeld geeft. Om met de woorden van een collega van mij te spreken:
“Wat is er mis met les krijgen onder de mangobomen?”. Tja. op de zandwegen rondom is
er nauwelijks verkeer…het geluid van vogels, krekels…wat een rust….
De sponsoren waren onder de indruk van de kinderen en de meester en juffen van de
school. “Een prachtige ervaring” “Het hoogtepunt van onze reis” werd vaak gezegd.

Hoe nu verder?
Ik ga nu met allerlei acties geld inzamelen voor nog een klein stukje dak, de deuren,
ramen en een vloer met tegels. Bij Albert Heijn doe ik in drie filialen mee met een
emballagebonnen-actie en we hebben inmiddels een benefietfeest en de benefietavond bij
Prés le but gehad. Ook mijn school en organisatie denkt mee om iedere keer weer een
stukje mee te bouwen.

Geweldig hoe iedereen meedenkt om mijn schoollokaal tot een succes te maken.

Dank jullie wel!

Anna Hinkema

geïmproviseerd schoollokaal

gebouw mei 2018

Het Juan Alarcon olijfolietoernooi:
Op zondagmiddag 29 juli heeft Juan weer een olijfolietoernooi georganiseerd.
De opkomst was geweldig zo'n 45 personen waren gekomen.
Juan werd vergezeld van zijn vrouw Josefine en zijn dochter, schoonzoon en kleinzoon,
Marco.
We speelden bijna allemaal doublettes, er was één triplette.
Klaas Kaper “deed” de bar, de wedstrijdcommissie leidde deze middag.
1 Klaas Leijendijk
2 Max de Ruiter
3Marcel Jong á Pin

De winnaars

Ook een flesje voor de barkeeper

De eerste drie winnaars kregen prachtige pakketten olijfolie.

Alle andere spelers kregen een flesje van 250 ml olijfolie.

Het was weer een geweldige middag, nogmaals bedankt Juan!

Martini Masters:
Op 18 en 19 augustus hadden we voor de 26e keer de Martini Masters, wel heel
internationaal deze keer. Er waren spelers uit Engeland, Tsjechië, Duitsland, België en
Frankrijk. Beide dagen goed weer en gezellige dagen. We hebben geen
noemenswaardige incidenten en/of klachten gehoord.
De patatwagen is van beide kanten goed bevallen, ook Meep Poel was weer aanwezig
met zijn bus vol Pétanque benodigdheden!
Uitslag triplettes
Poule A
1. Didier Fifi, Patrick Bakens en Marc Wildeboer
2. Tom van der Voort, Kees Koogje en Essa Agzoul
3. Khalid Elyazidi, Timo Korlaar en Moussafa Mazzous
4. Dennis Bakker, Chris Bos en Tom van Drunen Littel
Poule A comp.
1. Charles Gelijn, Micheal Pistorius en Patrick van der Schief
2. A. de Boom, G.P.J. Duits en J. Commeraat
3. Fred Lamberts, Cor Notenboom en R. Vreeswijk
4. Theo Linders, Gert Niejenhuis en Erik Heddema
Poule B
1. Lotte van Bergenhenegouwe, Jacob Huitsing en Jobbie Schefferlie
2. Tim Gijsbertsen, Mauro Saunier en Milan Saunier
3. Fabian Biesheuvel, Marsha Nuijten en Anette van Velzen
4. Marijke Limburg, Leo Limburg en Ruud
Poule B comp.
1. Martin de Maar, Louis Steringa en Paul Meijer
2. Theo v d Meer, Herman Hakker? en Nettie Lensink
3. Jan Stevenhaagen, Roel Dost en Mechiel Wijk
4. Marcel Jong a Pin, Buba Kane en Rob Timmer
Poule C
1. Pieter Moors, Martijn Moors en Kasper Stok
2. Colin Brinkman, Wil Brinkman en Chantal moors
3. Michelle de Blij, Raijmondo de Blij en Pierre Schefferlie
4. Luit Medendorp, Ankie Jongert en Barbara Buiter
Poule C comp
1. Henk Liemburg, Mans Vosdingh en Hiltje Laagland
2. Alex v d Meer, Wilma v d Meer en Rick Bongaerts
3. Willem Butter, Corry Blom en Rob Staa
4. Gerjan de Roos, Else Nuiten en Lars de Roos

Uitslag doubletten
Poule A
1. Essa Agzoul en Kees Koogje
2. Marvin van Diemen en Peter Bonatius
3. Patrick Bakens en Tom van der Voort
4. Ferdinand Wiese en Jan van den Bosch
Poule A comp.
1. Filiberto Dé Filipes en Eddie Hollestelle
2. Frank Charlesworth en Christine Peat
3. F. Velthuis en Meep Poel
4. Gerard Zijlstra en Coby Zijlstra
Poule B
1. Hans van der Veen en Sandy Rikkers
2. Patrick van der Schief en Mario Bolm
3. Rens de Roos en Derk Grijpstra
4. Paul Wagenaar en Marco van Wageningen
Poule B comp.
1. Vince Exalto en Wim Boluif
2. Jos Groen en Thea Strijbos
3. Paul Koenen en Fred Bunskoek
4. Thomas Buiter en Annemiek Buiter
Poule C
1. Dave Stubbs en Richie Greeves
2. Danny Hogewaard en Dennis Pol
3. Rob Staa en Maarten Jimmink
4. Colin Brinkman en Wil Brinkman
Poule C comp.
1. Anton Carabain en Dick Askes
2. Michelle de Bij en Dennis Brugman
3. Esther Vaessen en Anna Hinkema
4. Michel Elzinga en Noah Elzinga

Winnaars doubletten

1e B poule

Vledder en de Tsjechen

Winnaars Tripletten

Southern Counties Pétanque

Tsjechisch Scorebord

De voorzitter gewond

De opbouwploeg op vrijdag de 18e

Verjaardagen

Juli

Augustus

4 Jerome Mouille
8 Henk Kramer
9 Ans Buikema
11 Andries Huizeling
18 Henny Huizingh
19 Sytze v d Hoek
21 Stien Popken
24 Mechiel Wijk
25 Dennis O'Brien

3 Frans Straatman
7 Lena Techsel
7 Rolf van Vliet
10 Cas Looman
15 Hand van Dijk
17 Djamilla Vink
19 Baukje van Diggelen
21 Frans van der Heide
21 Nico Wolthuis
22 Henny Nijenhuis
27 Bally Kaper

September
3 Johan Vink
5 Rick van Lier
8 Corrie Leyendijk
16 Peter Broekhuizen
17 Hiske Wolthuis
18 Fred Bunskoek
20 Titia Hendriks
23 Roelof van Sleen
26 Gerard kramer
29 Marcel Jong a Pin

(alsnog) Gefeliciteerd Allemaal

Aan tafel met:

Greetje Otto
Hallo allemaal
Anneke heeft mij gevraagd iets te schrijven voor de Bouleproat.
Ik speel inmiddels al weer ruim een jaar bij de club en ik heb er erg veel plezier in. Anne
en Ge de Haan hebben mij geïntroduceerd. Wij kennen elkaar van het Odensehuis, waar
ik toen vrijwilliger was. Ik vond het direct leuk! De spelers hadden veel geduld om mij de
ins en outs van het spel bij te brengen.
Op de donderdagmiddag ben ik meestal aanwezig. Op de dinsdag ben ik op dit moment
een cursus aan het doen bij de Senioren Academie dat gaat over klassieke muziek. Ik ben
het niet gaan doen omdat ik er zoveel vanaf weet, maar juist omdat ik er graag wat meer
van wil weten. Deze cursus gaat over hoe je in de muziek het tijdsbeeld kan herkennen.
Heel interessant! Over en paar weekjes is dit weer afgelopen en kan ik ook weer op de
dinsdag boulen. In het weekend heb ik vaak familiedingen.
Inmiddels ben ik de trotse oma van 3 kleinkinderen. De oudste is pas 14 jaar geworden en
zit al in de 2e klas van het Kaderonderwijs. Hij wil gaan werken in de sportwereld. Hij is
trots dat ie inmiddels boven z’n oma uitgegroeid is. Nou is daar ook niet zoveel voor nodig
natuurlijk . De middelste wordt in augustus 8 jaar en gaat naar groep 4. Het is een echt
knuffelkind. Heerlijk voor een knuffeloma. Deze kinderen zijn van mijn zoon. En 12 weken
geleden heeft mijn dochter een zoontje gekregen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Ze
kreeg zwangerschapsvergiftiging en heeft ruim een maand in het ziekenhuis gelegen. De
kleine is 5 weken te vroeg geboren en was heel klein. Inmiddels is ie al behoorlijk gegroeid
en krijgt ie lekkere ronde wangetjes en begint ie te lachen. Prachtig!
Ik heb in de zorg gewerkt. In het verzorgingshuis van Maartenshof. Het werk bleek te
zwaar voor mij vanwege de hoge werkdruk. Door een burnout ben ik afgekeurd en werk ik
al een aantal jaren niet meer. Er is en behoorlijke restschade overgebleven waardoor ik
vaak weinig energie heb. Daarom zijn activiteiten op de avond voor mij niet te doen.
Vandaar dat jullie mij niet zien bij etentjes en bbq bv.
Via het Taalhuis begeleid ik een Somalische mevrouw. Nadat een nieuwkomer het

inburgeren heeft afgerond, kunnen ze zich aanmelden bij het Taalhuis om verder te
werken aan de taal of computervaardigheden, maar ook rekenen kan meegenomen
worden. Het schrijven van een c.v. wordt begeleid. Humanitas heeft een voorleesproject.
Via deze organisatie lees ik een kind met een taalachterstand voor. Er is een tekort aan
voorleesvrijwilligers, dus wie zich geroepen voelt…. Ook het Taalhuis heeft altijd
vrijwilligers nodig.
Dit is mijn leven in een notendop. Jullie zijn daar ook onderdeel van en daar ben ik blij
mee.
Hartelijke groet van Greetje Otto

Ten Slotte:

Onze twee oudste leden, Heine en Ans beide geboren in 1930, die op een mooie
donderdagmiddag wonnen van twee PLB toppers.
En
het IT team, alias “de Denkers”

Sponsoren

