Nieuwsbrief
December 2020
Het jaar 2020 is voor ons allen een bijzonder jaar geweest.
Met de komst van het coronavirus werden de samenkomsten op
onze prachtige vereniging ernstig beperkt. In deze
nieuwsbrief kijken we terug op enkele evenementen die wel
hebben plaatsgevonden.

Februari - Snerttoernooi
Op zaterdag 15 februari hebben 19
deelnemers meegedaan aan het
jaarlijkse snerttoernooi. In de
pauzes van de wedstrijden kon er
worden genoten van een heerlijke
kop erwtensoep.
Winnaars heren: Olivier de Pender
Winnaars dames: Miep Mol
Enkele maanden later (29 juli)
ondervonden wij allen een groot
verdriet met het overlijden van
Miep Mol. Met een leeftijd van 89
jaar was Miep een zeer fanatieke
speelster op de banen van Les
Boulistes. Wij mogen dankbaar
zijn met de bijdrage die Miep
heeft geleverd aan de vereniging.

Maart – Vereniging aan het Woord
Begin dit jaar hebben wij een bezoek gehad van de communicatie medewerkers
vanuit de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). In maart zijn wij gepubliceerd
in het 3-jaarlijkse NL Pétanque Magazine.
In het magazine is het volgende te lezen:
-

Locatie en Promotie
De kracht van Les Boulistes
Toernooien
Overdekt Boulen
De toekomst van Les Boulistes

April – Voorjaarstoernooi
In verband met het coronavirus en de maatregeleden is dit toernooi geannuleerd

Mei – 28 jarig bestaan
Op 5 mei 2020 bestond Les Boulistes alweer 28 jaar! Normaal wordt op deze datum
het Verjaartoernooi gespeeld onder het genot van lekker eten. In verband met
het coronavirus heeft dit evenement geen doorgang kunnen vinden.

Juni – 2e Gorcums Bliekentoernooi
Met het groot behaalde landelijke succes in 2019 heeft het Bliekentoernooi een
prachtig imago gekregen. Door de omstandigheden van het coronavirus heeft het
toernooi dit jaar geen doorgang kunnen vinden.

Juni – Belangrijk besluit CEP
Confedération Europpéenne de Pétanque (CEP) heeft
besloten dat Nederland in 2022 het Europees
Kampioenschap Mix (Tête-à-tête en Doubletten
mannen en vrouwen) mag organiseren. Dit EK zal
plaatsvinden van 13 tot en met 17 juli op de
Parade in het centrum van ’s-Hertogenbosch.
Dit EK biedt alle spelers van Nederland de unieke
kans om de beste spelers van Europa in actie te
zien.

Juni – Nieuw Interieur
In de tijd van weinig evenementen is er veel veranderd in de kantine. Zie
foto’s.

Juli – Clubkampioenschappen Doubletten 2020
Op zaterdag 11 juli heeft het clubkampioenschap Doubletten 2020 plaatsgevonden.
Met 24 spelers en meerdere toeschouwers mogen we terugkijken naar een sportieve
dag.
Er werd gespeeld in poules met volgend kruisfinales. De finale werd
uiteindelijk gespeeld tussen Dick en Magda Kroon tegen Pierre en Jobbi
Schefferlie en werd gewonnen door team Schefferlie.

.

Augustus – Zomertoernooi 2020
Op donderdag 6 augustus heeft ons jaarlijks Zomertoernooi plaatsgevonden.
Het eindklassement & prijswinnaars;
1.
2.
3.
4.

Danny Hoogerwaard & Dino Naso
Jesper van Eersel & Jaap Horsten
Anne Boluijt & Marwin van Diemen
Tanja van Dijk & Yannick Zweere

In verband met de hoeveelheid mensen is besloten om geen foto’s te maken dit
toernooi.

Augustus – Clubkampioenschap Tête-à-tête 2020
Zaterdag 8 augustus heeft het clubkampioenschap tête-à-tête plaatsgevonden.
Na voorronde met finales resulteerde de uitslag in;
1.
2.
3.
4.

Raijmondo de Blij
Peter van Amerongen
Bas Egas
Frans Velthuis

Augustus – 1e Gorcums Jeugdkampioenschap onder 23
Op zaterdag 15 augustus heeft het eerste Gorcums Jeugdkampioenschap onder 23
plaatsgevonden. Dit toernooi was toegankelijk voor: Pupillen, Aspiranten,
Junioren en Beloften. Uit heel het land kwamen deze jonge boulers naar Les
Boulistes om deel te nemen aan dit
toernooi.
Uitslagen Finales
A poule
1. Luca de Kok & Koen Wentink
2. Charissa de Blij & Jobbi Schefferlie
B Poule
1. Mario Blom & Jakob Huitsing
2. Jordan Niechcial & Sebastiaan Beneker
C Poule
1. Anouschka Bijl & Rody Bayens
2. Chantal Moors & Jill Sprong

Meerkamp 2020
Winnaar Heren: Dick Kroon
Winnaar Dames: Ank Willemse

September – Mini Maxi 2020
Op zaterdag 25 september 2020 heeft het
jaarlijkse Mini & Maxi toernooi plaatsgevonden.
Deelnemers van jong en oud namen deel aan dit
toernooi.
De foto van het toernooi is geplaatst op de
voorpagina van het NL Pétanque Magazine!

September – Nationale Pétanque Competitie (NPC)
Op zaterdag 19 september nam Team Les Boulistes 1 voor het eerst deel aan de
NPC seizoen 2020-2021. Les Boulistes speelde uit tegen de Hakhorst uit Leusden.
De spelers van Les Boulistes waren met 7-1 te sterk voor de spelers van de
Hakhorst. Les Boulistes stond meteen bovenaan op de eerste positie in de poule.
Helaas is de competitie geannuleerd in verband met het coronavirus.

Oktober – Sportmaand Gorcum
Vanaf half september tot half oktober vindt de jaarlijkse sportmaand van
Gorinchem plaats. Gorinchem Beweegt en wethouder Joost van der Geest (sport)
brachten een bezoek aan onze verenging.

Donderdagavond competitie

Nieuw:

Elke donderdagavond een nieuwe kans!

Wedstrijdtafel & Promotiebord

Mêlee

Samen naar 2021
De wens van ieder is natuurlijk om zo snel en veilig mogelijk weer met elkaar
te kunnen zijn. Onder voorbehoud van de maatregelen hopen wij de volgende
activiteiten in 2021 te mogen organiseren:

Snerttoernooi
Paastoernooi
Meerkamp
2e Gorcums
Jeugdkampioenschap
Mini & Maxi

Clubkampioenschap
Tête-à-tête
Voorjaarstoernooi
Donderdagavond
competitie (apr-okt)
Zomertoernooi

Clubkampioenschap
Doubletten
Clubkampioenschap
Tripletten
2e Gorcums
Bliekentoernooi
Herfsttoernooi

Oliebollentoernooi

Bingo’s en overige

Les Boulistes wenst u een gezond en sportief 2021 toe!

