JAN 2019

www.hkchengelo.nl

De HKCer verschijnt op de eerste maandag van de maand. Kopij s.v.p. uiterlijk een week voor
publicatiedatum naar Alison Morgan.
JdB speel- en oefendagen op het HKC Sportterrein: zondag 10.30-12.00 uur en dinsdag13.30-15 .00 uur.

************************************************************

Een gelukkig en sportief 2019 toegewenst!

Op zondag 16 december j.l. zagen we voor de eerste (en laaste) keer in 2018 SNEEUW op de
banen. Weliswaar een dun laagje maar toch... Hoe mooi dan ook, fijn dat we op het overdekte
gedeelte konden spelen. Hierboven Appie in aktie.

Minpunt in 2018: inmiddels zijn onze overdekte banen door een groep aso's ontdekt. Die komen
natuurlijk op tijden dat clubleden niet aanwezig zijn en ze laten hun troep - heel veel troep! - daar
achter. Vooral 'eigen gemaakte' peuken...
NB: het bestuur is op de hoogte en heeft inmiddels gesprekken met de wijkagent gehad.
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Agenda Jeu de Boules 2019
(onder voorbehoud)

HKC club toernooien 2019
EVENEMENT

DAG / DATUM

Nieuwjaarstoernooi

zaterdag

Hengelo’s tripl. kampioenschap
Gerhard Rademaker toernooi
Uitwisseling Rigtersbleek
HKC clubkampioenschap
Barbecue avond
Slottoernooi

zaterdag
ma., 2e Paasd.
nog niet bekend
zondag
zaterdag
zaterdag

ORGANISATIE

AANWEZIG

19 jan

wedstr.com.

10.30 uur

09 maart
21 april
aug
17 aug
23 aug
09 nov

wedstr.com.
wedstr.com.

09.30 uur
10.00 uur

wedstr.com.
wedstr.com.
wedstr.com.

10.00 uur
16.00 uur
10.00 uur

Hengelo's Clubkampioenschap voor de Westermaat Bokaal 2019
SPEELDAGEN

DAG / DATUM

1e speeldag
2e speeldag
3e speeldag
4e speeldag
5e speeldag
6e speeldag
7e speeldag
evt 8e speeldag

maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

11 maart
18 maart
25 maart
01 april
23 sept
30 sept
07 okt
14 okt

ORGANISATIE

AANWEZIG

CHCK
CHCK
CHCK
CHCK
CHCK
CHCK
Westermaat
Westermaat

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Overige toernooien in 2019 bij andere clubs in de regio
excl. de Westermaat Bokaal (tabel hierboven)
EVENEMENT

DAG / DATUM

Boortorentoernooi
M.v.d. Bostoernooi
Midzomertoernooi
Prins B.Plantsoen toernooi
Hengeloˈs doubl. kampioensch
Salt & Pepper
Melbuul′n toernooi
Herfsttoernooi Rigtersbleek
Wegenzout toernooi

zondag
dinsdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zaterdag
nog niet bekend
zondag
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CLUB
07 april
16 april
07 juli
21 juli
18 aug
28 sept
19 okt
okt
24 nov

Zoaltboulers
JdB Borne
Westermaat
Timmersweide
Timmersweide
Zoaltboulers
JdB Borne
Rigtersbleek
Zoaltboulers

AANWEZIG

UITNODIGING - HERHALING

Nieuwjaarstoernooi 2019
HKC, zaterdag 19 januari

Het nieuwe jaar openen we traditiegetrouw met ons nieuwjaarstoernooi inclusief stamppot
buffet. Hierbij nodigen wij jou en je partner uit voor dit evenement.
Begin wedstrijden
Aanmelden vanaf

: 11 uur.
: 10.30 uur doch uiterlijk 10.45 uur.

Wij spelen die dag 3 wedstrijden, à la melèe - je speelt dus elke wedstrijd met een andere
partner.
Het inschrijfgeld bedraagt €4.50 per persoon. Dit bij de inschrijving betalen.
Sluitingsdatum voor inschrijving 13 januari 2019.
De formulieren vind je in het clubhuis (bakje naast het prikbord) of je kunt het strookje
hieronder gebruiken.
Inleveren bij Hanni, Annie of Jan
De Wedstrijdcommissie

Hierlangs afknippen (of gebruik het strookje in het clubhuis) – – – – – – – – – – – – – – – – –

DEELNAME FORMULIER NIEUWJAARSTOERNOOI 2019
Inleveren bij een van de leden van de wedstrijdcommissie
Naam ---------------------------------------------------------speelt wel / niet
Naam --------------------------------------------------------speelt wel / niet
Gelijktijdig is € .............. voldaan.
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UITNODIGING

Hengelo’s kampioenschap pétanque voor triplettes 2019
HKC, zaterdag 9 maart
Ook dit jaar organiseert onze vereniging het Hengelo's kampioenschap pétanque voor
triplettes op onze banen.
Doelgroep: vaste drietallen. Het kampioenschap staat open voor spelers (m/v) die
aangesloten zijn bij een jeu de boules vereniging in Hengelo, Delden en Borne.
N.B: per triplette mag slechts 1 licentie speler/ster deelnemen.
Aanwezig: 9.30 uur. Aanvang wedstrijden 10 uur.
De banen worde door loting aangewezen.
Winstpunten: 1 punt per gewonnen wedstrijd. Een drietal dat niet komt opdagen verliest
de wedstrijd reglementair met 13-0; het tevergeefs wachtende drietal wint met 13-7.
Regels conform het internationaal spelreglement pétanque.
Na aanvang van het toernooi zijn geen invallers meer toegestaan. In geval van ziekte zal
de wedstrijdcommissie voor een oplossing zorgen. Er is geen scheidsrechter. Indien
noodzakelijk een neutraal persoon laten meten. Bij onenigheid beslist de
wedstrijdcommissie.
Tijdsduur
Indien de omstandigheden dit wensen kan de wedstrijdcommissie besluiten wedstrijden
“op tijd” te laten spelen. De wedstrijd is dan geëindigd wanneer een geluidsignaal klinkt.
Je mag de méne dan afmaken.
Inschrijvingen tot 3 maart a € 5 per persoon te betalen bij aanmelding. Graag per drietal
betalen.
Schrijf je z.s.m. met je team in op de lijst in het clubhuis.
Graag tot ziens op 9 maart.
De wedstrijdcommissie
************************************************************
LEDEN NIEUWS

Verjaardagen
JANUARI 2019

25-01-1971:
26-01-1952:
27-01-1949:
30-01-1948:

Jan Willem P
Marijke B
Giny D
Rikie S

FEBRUARI 2019
13-02-1923 : Alie R
17-02-1951 : Jos W
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HENGELOSE JEU DE BOULES CLUB KAMPIOENSCHAP

Reglement clubkampioenschap om de Westermaat Bokaal
SPELSYSTEEM (versie 2019)
Voor het kampioenschap worden per kalenderjaar 7 wedstrijden gespeeld. Per wedstrijd
zijn er 2 spelronden.
Er zal gespeeld worden in een eerste, tweede en derde klasse. In de 1e en 2e klasse
spelen 8 teams en in de 3e klasse de overgebleven deelnemers.
Per vereniging worden niet meer dan 2 teams tot de 1e en 2e klasse toegelaten.
De indeling van de teams in de klassen wordt door de commissie bepaald. Hierop is geen
beroep mogelijk.
Nummer 1 uit de 1e klasse is de kampioen en houder van de "Westermaat-bokaal" in dat
jaar.
De nummers 7 en 8 van de wedstrijden om het kampioenschap van de 1e klasse
degraderen naar de 2e klasse. Speelt er al een team of teams in de 2e klasse dan
schuiven de teams die teveel zijn door naar de 3e klasse.
De nummers 7 en 8 van de wedstrijden om het kampioenschap van de 2e klasse
degraderen naar de 3e klasse.
De nummers 1 en 2 van de wedstrijden om het kampioenschap van de 2e klasse kunnen
promoveren naar de 1e klasse mits er al niet 2 teams van hun vereniging in de 1e klasse
spelen.
De nummers 1 en 2 van de wedstrijden om het kampioenschap van de 3e klasse kunnen
promoveren naar de 2e klasse mits er al niet 2 teams van hun vereniging in de 2e klasse
spelen. Indien van de finalisten geen 2 teams kunnen of willen promoveren dan
promoveert het volgende team in de poule.
Nieuw aangemelde clubs/teams kunnen starten in de 3e klasse.
Het wedstrijdschema wordt jaarlijks door de commissie vastgesteld.
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