Geschiedenis

Competitiewedstrijden

Saamhorigheid

De Jeu de Boules Club Dongen is
opgericht op 1 april 1978 en is sinds
1990 aangesloten bij de Nederlandse Jeu
de Boules Bond (NJBB)

De club neemt ook deel aan competitie
wedstrijden van de Nederlandse Jeu de
Boules Bond (NJBB). Met regelmaat
worden er door verenigingen
uitwisselingstoernooien georganiseerd,
om de onderlinge krachten op een
sportieve manier te meten.

Uiteraard is het meedoen geen moeten
maar op ons gezellige terras en in het
clubhuis kan onder het genot van een
drankje een praatje gemaakt worden. In
mooie en moeilijke tijden is er altijd wel
een luisterend oor te vinden.

Bondstoernooien

De vrijwilligers in onze club zorgen voor
een goed onderhouden clubhuis, de
Boule-o-Drome, voor de barbezetting,
buitenterreinen, lief en leed pot,
wedstrijden en andere ondersteuningen
waar nodig. Onze leden kunnen zich bij
interesse opgeven als vrijwilliger en in
overleg wordt bekeken waar ze ingezet
worden.

In 1973 werden door een klein groepje de
eerste partijtjes gespeeld op het
Wilhelminaplein en in park Vredeoord.
Al snel bleek dat er meer ambities
waren en werd het sportcomplex, Le
Repos, door de leden zelf gerealiseerd en
geopend op 1 januari 1996.
Inmiddels zijn de prachtig gelegen
velden een begrip in de omgeving.
Op 1 november 2014 werd onze hal,
Boule-o-Drome, met 14 banen in gebruik
genomen.

Clubwedstrijden
Onze leden komen uit alle lagen van de
bevolking en spelen het jeu de boules
spel op dinsdagmiddag, woensdagavond,
zaterdagmiddag en zondagmorgen.
Er wordt recreatief gespeeld, waarbij
mensen op de dag zelf hun tegenstander
zoeken. Er wordt onderling ook een
zomer – en winterclubcompetitie
gespeeld waarbij de wedstrijdcommissie
(WECO) het schema en de indeling
maakt. Ook worden er allerlei toernooi
vormen opgezet waarop de leden kunnen
inschrijven.

Onze vereniging organiseert jaarlijks
enkele bondstoernooien waaronder het
bekende Looierstoernooi. Bij deze
toernooien worden er 5 wedstrijden
gespeeld. Ook bezoeken spelers van onze
vereniging met regelmaat andere
verenigingen voor toernooien. Spelers
met een wedstrijdlicentie kunnen in heel
het land en zelfs over de grens meedoen.

Vrijwilligers

Boules_Plezier_Toernooien
Wilt u op een plezierige manier kennis
maken met de Jeu de Boules sport dan
bieden wij u de mogelijkheid om, tegen
een redelijke vergoeding en onder
bepaalde voorwaarden, een toernooi te
organiseren dat u kunt combineren met
een feestelijke gebeurtenis en/of een
zakelijke activiteit.
Voor nadere Boules_Plezier_Toernooi
informatie kunt u contact opnemen met:
bpt@jdbcdongen.nl

Nieuwe leden
Bent u geïnteresseerd geworden. Dan
kunt u zich melden bij de club tijdens de
openingstijden en wordt u in de
gelegenheid gesteld enkele partijen mee
te spelen om te kijken of de jeu de boules
sport iets voor u is.
Wilt u lid worden dan kunt zich
aanmelden via de ledenadministratie:
ledenadmin@jdbcdongen.nl

Openingstijden





Dinsdagmiddag
Woensdagavond
Zaterdagmiddag
Zondagmorgen

13:30 - 16:30
19:00 - 21:00
13:30 - 16:30
10:30 - 13:30

Vragen aan onze Jeu de Boules
club?
Jeu de Boules Club Dongen,
Deken Batenburgstraat 2c,
5104 CR Dongen.
Tel. 0162 31 35 33
Website: www.jdbcdongen.nl
E-mail : ledenadmin@jdbcdongen.nl
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