Competitie jeu de Boules
‘COUPE MONTAGNE SAINT JEAN’
Woensdag 4 juli 2018 om 15:30 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. De winnaar van 2017, Marian van Kempen, zal er alles aan doen om
de trofee dit jaar weer te winnen.
De wedstrijd staat onder leiding Camille Cammaert en Maria Passier. De telling
en de uitslag zijn in handen van Jacqui Cammaert en Jan ter Vrugt. Dit jaar zijn
zij gevoelig voor corruptieve invloeden. Steekpenningen voor match-fixing zijn
welkom.
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
Het maximale aantal inschrijvingen is 32. Elk jaar bestaat er veel belangstelling
om de trofee te willen winnen, dus geef u tijdig op.
Dus noteer reeds in de agenda op woensdag 4 juli: “Jeu de Boule”
De wedstrijd begint om 16.00 uur en de prijsuitreiking is tussen 18:00 en 19:00
uur. Melden om 15:30 uur!
Wij hopen op een massale opkomst. Ook als je niet speelt. Het organiserend
comité zet zich met veel plezier in, dus stel ze niet teleur.
Met de fam. Holthuysen is afgesproken dat na de wedstrijd er een mogelijkheid
moet zijn om samen

Het was 4 juli dit jaar, 2018, de dag van de Jeu de Boules strijd om de coupe
“Montagne St. Jean”.
Er waren op papier 28 deelnemers, maar nummertje 24 ontbrak op de deelnemersinschrijflijst. Dat was het begin van een ietwat chaotische start van de wedstrijd. Maar
het weer was goed en ook het humeur.
Elk jaar is een zekere spanning merkbaar. Dat was heel goed waarneembaar omdat na
uitleg van het spel nog niet duidelijk was hoe de organisatie de ontstane wirwar voor
elkaar gekregen had. Maar na twee keer van partner gewisseld te hebben en 2x8
spelletjes verder verliep alles perfect.
De scores werden constructief en zorgvuldig verzameld en geregistreerd. Bij Jeu de
Boules wint de beste werper met een goede grip en het juiste voetenwerk. Dat was
Theo Horbach.
Er werd nog veel nagepraat, zeker na de schokkende mededeling dat Ria Passier
na 14 jaar de organisatie van de strijd om de coupe “Montagne St. Jean” wilde
overdragen aan een enthousiaste jeu-de-boules-fobe opvolger.
Nu weer 1 jaar wachten op het sportiefste hoogtepunt van “sociëteit Jansberg”.
In het draaiboek zullen we opnemen dat ook een fotograaf benaderd moet worden.
Oh ja…. Een kopie van de uitslag doe ik hierbij (pg. 2).
Camille

