LES THORQUETTES.

1 JULI 2021

Beste mensen,
Ná de regen- en stormachtige herstart op 6 april, toen we regelmatig even moesten
schuilen (zie foto) en na de zonnige start van de zomercompetitie op 1 juni toen het
prachtig weer was én het terras weer open ( zie foto), is het vandaag al weer 2 juli
en is het tijd voor enkele mededelingen en vragen.
1. De stand van de zomercompetitie.
De competitie draait al 5 weken.
Er zijn 20 wedstrijden gespeeld en er is nog geen stand gepubliceerd.
Dat komt omdat we samen met enkele IT experts nog steeds aan het proberen zijn
om het door Nico Könst ontworpen administratieve systeem weer aan de praat te
krijgen. Hopelijk gaat dat op korte termijn lukken.
Om tegemoet te komen aan de vele vragen, zijn Poula en Isa begonnen met het
handmatig tellen van alle uitslagen tot nu toe.
Binnenkort zullen zij het resultaat publiceren.
2. Trainingen.
N.a.v. het voorstel van Bert van der Wegen in de jaarvergadering, willen we
trainingen gaan organiseren. Het idee is om gedurende 6 weken op dinsdagmiddag
een uur vóór de competitie, dus vanaf 12.30, uur trainingen te houden.
In de trainingen wordt ingegaan op techniek en tactiek van het spel e.e.a. in overleg
met de deelnemers. Nino Vaudo en Ton Kunst gaan de trainingen geven.
Geïnteresseerde leden kunnen zich volgende week melden bij Nino of Ton.
Wellicht kunnen we dan op dinsdag 13 juli al beginnen.
3. Zomeravondcompetitie.
Al enkele keren is het idee geopperd om een zomeravondcompetitie te gaan houden.
Bij deze willen wij graag de interesse peilen.
Het idee is om bijvoorbeeld op woensdagavond vanaf 19.00 uur te spelen in een
apart opgezette competitie. Dit jaar kan die competitie dan lopen in juli en augustus.
Vragen:
- Is er belangstelling voor deze mogelijkheid om extra te spelen?
- Is de woensdagavond een goede keus of is er voorkeur voor een andere
avond?
- Zijn er ideeën over de opzet van een zomeravondcompetitie. Bijv. tête-à-tête
of doublettes met vaste partners of à la melée. Of afwisselend.

- Wie wil de leiding op zich nemen (“directeur / directrice van de zomeravond”) ?
Belangstellenden kunnen zich melden bij Poula de Klerck.
4. Wil Pardon. Lid van verdienste van THOR
In de algemene ledenvergadering van afgelopen maandag is Wil Pardon onderscheiden met
de zilveren speld van verdienste van THOR voor zijn vele werk in allerlei functies en niet in
de laatste plaats als voorzitter van de afdeling wandelen.
Hopelijk vindt hij binnenkort de tijd om ook weer eens een potje te komen boulen.
Wil komt door deze huldiging in de eregalerij van tientallen THOR-leden die zich de
afgelopen 70 jaar extra verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
In voorgaande jaren werden de volgende leden van Les Thorquettes ook om hun
verdiensten gehuldigd: Nino Vaudo, Peter Deijkers, John Vissers, Frans Wouters, Cor
Kramer en Ton Wisse.
5. Clinic voor Rotary Donkenland op woensdag 14 juli a.s.
Op woensdag 14 juli a.s. vanaf 18.15 uur komen ongeveer 25 leden van de Rotary club
weer een avondje jeu de boulen.

Wij verzorgen voor hen een clinic. D.w.z.
- Beschikbaarheid van de baan, scorebordjes, boulesballen en buutjes.
- Uitleg van de spelregels van Pétanque
- Organisatie van een doublettes-toernooi over 2 ronden en een tête-à-tête finale.
Met gebruikmaking van ons Werkman-programma op de computer.
- Begeleiding bij het spelen ( wie is er aan de beurt, hoeveel punten zijn er
behaald, hulp bij het meten )
- Toegang tot de kantine en terras met voldoende zitplaatsen en zeer billijke
prijzen.
Daarvoor ontvangen wij € 3,- per deelnemer.
Voor het uitvoeren van deze “clinic” zijn vrijwilligers nodig, om de banen en ballen in
orde te maken, het toernooiprogramma in te vullen, mensen wegwijs te maken en te
begeleiden, en uiteraard de spullen weer op te ruimen.
Graag horen we wie wil helpen? We hebben minstens 5 of 6 personen nodig.
Graag melden bij Poula de Klerck.
6. Toernooi bij het Petangeske in Bergen op Zoom
OP 27 augustus is er weer een promotie toernooi Brabantse Wal.
Vorige jaren waren er een aantal leden die hier enthousiast in mee speelden.
Via de link : &quot;Brabantse Wal Masters 2020&quot; Promotie Toernooi ·
Petangeske
heb je alle informatie hierover en de mogelijkheid van aanmelden.
Groeten ,

het bestuur van Les Thorquettes.

Figuur 1 werkploeg in actie 12 juni 2021

