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Uitgave van de Frankische Jeu de Boules Club - Frankische Driehoek 3 - 5052 BL Goirle 

 

In deze uitgave vind je weer zaken die gaan over het wel en wee van onze vereniging. Als 

je wilt, dan kun je ook je ‘ei’ kwijt in de nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor 

om aangeleverde teksten te redigeren, uiteraard in overleg met betrokkene(n). 

Voorafgaand aan toezending van de nieuwsbrief aan alle jeu de boulers, legt de redactie de 

inhoud voor aan het bestuur. De redactie bestaat uit: Han Coppens, Henk Kremers en Fons 

Tinga. Reacties kun je sturen naar: fonstinga@home.nl. De nieuwsbrief is ook te lezen via 

de website: www.fjdbc.nl. 

 

 

Inhoud nieuwsbrief 53: 

     Mededelingen van het bestuur: 

 Mini-varié 

 Curiosamarkt 

 Wijziging spelregel 

 Lustrumfeest 

     Een tweetal verslagen: 

 Een verslag van het Aaikestoernooi 

 Verslag van de woensdagmelange 

 

Mini-varié 

Bij slecht weer is de opkomst voor de varié, zoals begrijpelijk, niet groot. Tot nu toe is het 

altijd zo geweest dat, indien er minder dan 16 leden willen spelen, de varié helaas niet door 

kan gaan. Om op dergelijke avonden toch een wedstrijdje te kunnen spelen, is nu 

afgesproken dat bij minder dan 16 deelnemers overgegaan wordt op een mini-varié voor 8 

t/m 15 deelnemers. Bij deze mini-varié hoort ook een miniprijsje in de vorm van een klein 

flesje wijn.  

 

We hopen dat de leden hierdoor eerder geneigd zijn om te komen in plaats van te 

verwachten ‘het gaat toch niet door’. De uitslag telt natuurlijk niet mee voor de ‘gewone’ 

varié.  

 

Curiosamarkt 

Het initiatief van de Dartsclub om samen met onze jeu de boulesclub een curiosamarkt te 

organiseren is uitgesteld tot volgend jaar, omdat in september in Goirle al diverse 

rommelmarkten plaatsvinden. We hebben dus nog een jaar langer de tijd om leuke spullen 

te verzamelen! 

  

Wijziging spelregel inzake het uitwerpen van de but 

Voorheen: 

Als het butje ongeldig was uitgeworpen, had men het recht om nog tweemaal het butje uit 

te werpen. Daarna werd om beurten éénmalig het butje uitgeworpen. 

Per 1 maart: 

De jeu de boules bond heeft deze regel per 1 maart gewijzigd (zie ook de bijlage van de 

NJDBB art. 7).  

Het team dat het butje mag uitgooien, krijgt hiervoor één poging. Is deze uitworp ongeldig, 

dan mag de tegenpartij het butje op elk willekeurig reglementair toegestane punt 

neerleggen. Dit moet dan wel onmiddellijk gebeuren. Deze regel gaat per direct in. 

  

Lustrumfeest 

Van een aantal leden heeft de lustrumcommissie nog geen reactie gehad op de uitnodiging 

voor de viering van ons 25-jarig bestaan op 20 mei a.s. Daarom het dringende verzoek om 

voor 3 mei a.s. even te laten weten of je wel of niet naar ons lustrumfeest komt.  

Dit kan via de mail: lustrum25jaar@fjdbc.nl of via 06-13360265 (Ton Smulders).  

De boulesballen kunnen dan worden thuisgelaten!  
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Verslag van het Aaikestoernooi 

Op verzoek van de organisatie van het Aaikestoernooi heeft Simon van Laerhoven 

onderstaand verslag geschreven van dit toernooi dat op woensdag 12 april jl. plaatsvond. 

 

Dit leuke evenement dat weer werd verzorgd door Herman Vrins en nog wat anderen, werd 

opgevrolijkt door Theo Alebeek met paastakken en met de eitjes. Beiden bedankt daarvoor 

namens alle deelnemers. Chapeau! 

 

Het was erg gezellig! De kippen liepen kakelend en kwetterend over de banen om de hanen 

de les te lezen. Er werd dus veel gekakeld en ook goed gelegd. Was de eerste leg niet zo 

best, dan kwam er gewoon een tweede leg.  

 

De hanen met hun ballen in de hand stonden erbij en keken ernaar met een blik, zo van: 

daar komde nie tussen munne jongen! Maar na heftige en spannende partijen gespeeld te 

hebben, trokken de hanen toch aan het langste eind.  

 

En zo ging iedereen met z’n eigen ballen en ’n setje lekkere eitjes weer naar huis. De 

kippen toch wat teleurgesteld (sorry!). 

 

De einduitslag: 

1e Piet Verheijen Goud 

2e Berrie Moonen Zilver 

3e Han Coppens Brons 

 

‘Twas wir leuk, dank je wel. 

 

Verslag van de woensdagmelange 

13e Manche, serie 2  

 

‘In het begin van deze serie ging het wat stroef, omdat men niet direct begreep wie tegen 

wie en met wie moest spelen. Maar, na een aantal keren uitleggen begon men het te 

begrijpen’. Dit waren de eerste regels in het verslag van vorig jaar. Maar voor sommigen is 

het nog steeds een beetje moeilijk. Ook het invullen van het briefje, niet de namen want die 

staan er al, maar de uitslag. In het voorste vakje de uitslag boven elkaar, in het middelste 

vakje naast elkaar. 

 

Maar nu de afgelopen serie.  

 

In deze reeks zijn er  veel woensdagen uitgevallen. Het gevolg hier van zal zijn dat de derde 

serie niet uitgespeeld zal worden. Ook deze regel is dezelfde als die van vorig jaar. 

 

Totaal hebben er 47 personen tijdens deze serie meegedaan waarvan er 32 de minimale 

wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst mee te tellen. Op woensdag 7 feb. 

hadden we de minst aantal deelnemers namelijk 17 en op woensdag 15 maart de meeste 

aantal mensen, en wel 38. Vier personen hebben alle 12 wedstrijden gespeeld. 

 

Eerste is geworden Jan Schellekens  met 102 punten, tweede zijn geworden Rietje van 

Laerhoven en Annie Verheijen beiden met 101 punten. 

 

Laatste is geworden Hans Hutten  met  -60 punten. 

 

De prijsuitreiking vond plaats op woensdag 26 april. 

 

Herman Vrins. 

 

 


