Competitie jeu de Boules

‘COUPE MONTAGNE SAINT JEAN’
Woensdag 6 juli 2016 aanvang 16:00 uur op de banen van
“de Diepen”
Ook dit jaar zal het sportieve hoogtepunt van de sociëteit weer plaatsvinden met
de strijd om de “Coupe Montagne Saint Jean”.
De wisseltrofee zal zwaar bevochten worden, wel of geen ervaring speelt geen
enkele rol. Plezier staat voorop en dat hebben we de afgelopen jaren telkenmale
ondervonden als zéér plezierig.
De wedstrijd staat onder leiding Camille Cammaert en Maria Passier, geen van
beide is omkoopbaar!
Voor een goede voorbereiding van dit ‘grootse sportfestijn’ is het noodzakelijk
dat u zich opgeeft vóór 30 juni a.s.
U kunt dit doen per email: cammaert@home.nl
of telefonisch: tel: 0485-516727
Er bestaat veel belangstelling om de trofee te willen winnen dus geef u tijdig op.
Het maximale aantal inschrijvingen is 28.
Het is van belang om de organisatie goed te laten verlopen. Daarom is het
gewenst om op tijd aanwezig te zijn: om 15:30 uur!
De wedstrijd begint om 16:00 uur en de prijsuitreiking is tussen 18:00 en 19:00
uur.
Wij hopen op een massale opkomst en wensen u een sportieve wedstrijd toe. Het
organiserend comité zet zich met veel plezier in dus stel ze niet teleur.
KOMT ALLEN!
Met de fam. Holthuysen is afgesproken dat na de wedstrijd er een mogelijkheid
moet zijn om samen een hapje te eten.

Deelnemers aan de jeu de boules competitie 2016
1

Tjeu Breuring

2

Fransanne Breuring

3

Ernst Lamers

4

Maria Lamers

5

Wil Steens

6

Diny Jacobs

7

Theo Holthuysen

8

Elly Holthuysen

9

Michiel Stoutjesdijk

10

Jolanda Terlouw

11

Frans Rutten

12

Victoire Rutten

13

Ad van de Avoird

14

Tonnie Tonk

15

Rennie Schaake

16

Gerhard Frensel

17

Hennie Frensel

18

Aad Edelbroek

19

Willemien Edelbroek

20

Ann Berndsen

21

Reneé Bolsius

22

Willem van den Dungen

23

Ellen van de Vorle

24

Jan ter Vrugt

25

Map ter Vrugt

26

Harry Stolk

27

Elizabeth Zedlitz

28

Chris Zedlitz

29

Truus Steinmetz

30

Ria Passier

31

Marianne van Kempen

32

Harry Ottenheim

33

Ries Caspers

We verwachten je om 15.30 uur om je te melden bij de boulebaan van
“Eethuis de Diepen”. Je ontvangt een lootje en de score kaart. Op de
tafeltjes ligt het overzicht op welke baan, in - en tegen welke groep je
speelt.
Bij de eerste poule wordt gekeken hoeveel spellen er in 40 minuten
gespeeld worden. Dus speel goed door om in ieder geval 8 spelletjes
te spelen. Tel vervolgens je totaalscore en geef die door aan de
wedstrijd leiding. Maak je daarna klaar voor de volgende poule.
Er zijn niet genoeg setjes ballen! Dus neem zoveel mogelijk je eigen
ballen mee.
Degene die na afloop van de wedstrijd wil blijven eten moet zich voor
de wedstrijd inschrijven. Er hangt een lijst op een flap-over bij de
aanmeld tafel. Ook voor degen die niet meespelen maar wel willen
mee-eten.
Het is niet verplicht om een volledig menu te nemen.
Dus we rekenen op de opkomst van alle leden die op de lijst staan!!
Camille Cammaert en Ria Passier

