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Nieuwsbrief September 2019
Hallo Boulers,
Allereerst een hartelijk welkom aan het nieuwe lid Herman Bakker. De jeu de
boulescommissie hoopt dat hij zich snel thuis gaat voelen bij KCR en natuurlijk is het
ook gezellig als zijn vrouw hem komt supporteren.
De aangeschafte werpringen zijn direct goed gebruikt. Trouwens best een leuk
gezicht dat geel op de baan! Aldus een bezoeker van de kantine…….
De inschrijvingen voor ons Regiotoernooi van 8 Oktober a.s. komen langzaam op
gang. Tenminste vanuit de regioclubs. Uit onze eigen club is nog weinig activiteit te
bespeuren. De wedstrijdleiding heeft er alle vertrouwen in dat het allemaal goed komt
maar zou het toch wel prettig vinden als er meer namen op het inschrijfformulier
komen te staan.
Dus…Dinsdag 8 oktober aanvang 10.00 uur 50+ Regiotoernooi bij KCR !!!!
De middag en avondcompetitie die in Januari van start is gegaan, sluit eind
September.
Competitieleider Johan zal de komende week de standenlijsten ophangen.
De middagcompetitie geeft bij de dames een nieuwe koploopster te zien in de
persoon van Jeannet. Dit is dan mede door de verhuizing van Elly, maar ze gooit
gewoon goed. Wel zitten Annie en zussie Nel haar dicht op de hielen. Spannend
dames!
Bij de mannen gaat de strijd tussen Johan, Piet, Hen en Ab.
De avondcompetitie heeft als koploopster Annie met in de achtervolging Jeannet en
Nel. Hier is nog alles mogelijk.
Bij de mannen gaat ook hier Johan aan de leiding met op de 2e en 3e plaats Ab en
Wim.
Donderdag 26 september is door KCR uitgeroepen als dé dag in de Nationale
Sportweek waarop zich wil laten zien. De gehele week zijn er activiteiten in
Ridderkerk waar bewoners zich op sportief gebied kunnen uitleven.
De jeu de boulescommissie heeft kenbaar gemaakt aan het Bestuur van KCR dat wij
openstaan voor iedereen die belangstelling heeft voor het boulen.
Veel plezier en sportiviteit op de banen! Comm. Jdb, Hans Nicodem

