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Postadres: 
Postbus 39 3830AA Leusden 
E-mail: 
secretaris@jbcdehakhorst.nl 
Speeladres: 
‘t Sluisje 6, 3831JV Leusden 
tel.: 033-4320031 
Website: 
http://www.jbcdehakhorst.nl 
SNS-Bank: IBAN 
NL35 SNSB 0907 0054 97 
Redactie Bouletin: 
E-mail:  
redactie@jbcdehakhorst.nl 
 

Ereleden: Henk de Ridder 
                  Paul Jansen 
                  Rob Bouwer 
                  Jos Halla 
                  Charles Snoek  
                  Ton Jacobs 
 
Leden van Verdienste: 
                  Rob van der Werve 
                  Wim van den Berg 
                  Herman van de Haar  

Lidmaatschap JBC De Hakhorst 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Aanmelding kan op elk moment via het inschrijfformulier of via de   
website van de vereniging. 
Een lidmaatschap eindigt uitsluitend per 31 december bij schriftelijke  
opzegging bij de secretaris vóór 1 december van dat jaar. 
 

Lidmaatschapskosten voor het jaar 2017: 
Eenmalige inschrijfkosten € 11,50 
Verenigingscontributie € 73,00 
Clublicentie NJBB € 12,50 of 
wedstrijdlicentie NJBB € 32,50 
Begunstiger € 25,00 
 

Party’s 
De mogelijkheid bestaat om voor een dagdeel onze accommodatie te           
huren, bijvoorbeeld voor party’s of bedrijfsuitjes. 
Er wordt dan gebould onder begeleiding van Hakhorstleden. 
Spelmateriaal en kantinefaciliteiten zijn aanwezig. Ook kan een buffet 
worden verzorgd. Contact: e-mail: verhuur@jbcdehakhorst.nl 
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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
10. dank Eveline Artz 12. flyer Kennismakingstoernooi 13. flyer Introducé 
toernooi14. flyer Beaujolaistoernooi 15. flyer Hart-van-Nederlandtoernooi 
16. RABO-clubkascampagne 22. gratis trainingen 24. oproep verdwenen bo-
dywarmer 37. gedicht van Max Bremer 44. verslag van een party 
 

Kopij   a.u.b. inleveren uiterlijk  maandag  23 oktober, 11 uur.  

Het Bouletin van november komt uit op vrijdag 27 oktober. 

Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 30 oktober van 16.00 -  17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 31 oktober van 12.15 - 12.45 uur. 

Sportcommissie          Anton Kunenborg         0653950271        
voorzitter                    sc@jbcdehakhorst.nl 

Voorzitter Harry Saaltink  0612859943 
 voorzitter@jbcdehakhorst.nl 

Secretaris Irene Maes 0334944743 
 secretaris@jbcdehakhorst.nl 

1e Penningmeester Rijk Esko           0334940069 
 penningmeester@jbcdehakhorst.nl 
 

2e Penningmeester Ad van der Kuij 0338891794 
 penningmeester@jbcdehakhorst.nl 

Lid Ad Kooijman 0649896145 
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Speeltijden boulen 
Het boulodrome is altijd een half uur vóór het   
spelen geopend. 
(soms afwijkende tijden, zie de agenda)*) 
maandag            20.00 -23.00uur 
dinsdag, woensdag, donderdag en zondag***)                 
            13.00 - 16.00 uur  
vrijdag           20.00 - 23.00uur 
Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!! 
 
Bron van de agenda:  Jaarkalender van de Sportcommissie. 

Agenda  **) zie inschrijflijst en/of elders in het Bouletin aanvang 

do. 28-09 ZCC 19.30 uur 

za. 30-09 NPC 12.00 uur 

di. 03-10 Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur 

do. 05-10 WDC 19.30 uur 

zo. 08-10 Waterlinie te gast 12.30 uur 

wo. 11-10 Koffietoernooi 09.30 uur 

za. 14-10 NPC 13.00 uur 

zo. 15-10 Kennismakingstoernooi **) 13.00 uur 

di. 17-10 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

vr. 20-10 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur 

za. 21-10 Introducétoernooi **) 13.00 uur 

do. 26-10 WDC 19.30 uur 

za. 28-10 NPC 12.00 uur 

za. 04-11 Beaujolaistoernooi **) 10.00 uur 

di. 07-11 Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi 12.00 uur 

do. 09-11 WDC 19.30 uur 

za. 11-11 NPC 12.00 uur 

wo. 15-11 Koffietoernooi 09.30 uur 

za. 18-11 Hart-van-Nederlandtoernooi **) 10.00 uur 

di. 21-11 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

do. 23-11 WDC 19.30 uur 

vr. 24-11 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur 
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  Van de Voorzitter 

Beste mensen, 
 
Overlijden Pieter Meijboom 
Vlak voor het indienen van deze kopij heb ik vernomen  
dat Pieter Meijboom is overleden. 
Wat zal ik zijn gulle spontane lach missen. 
Wij wensen zijn kinderen en verdere familie alle sterkte toe. 
In het novembernummer zal een In Memoriam worden opgenomen. 
 
Overlijden oud-lid Kees van den Heuvel 
Eind augustus mochten wij vernemen dat op 17 augustus 2017 op de 
leeftijd van 88 jaar, na een kort ziekbed, is overleden ons oud-lid Kees 
van den Heuvel. Voor zover mij bekend behoorde Kees al in 1980 tot de 
groep “mede-oprichters”. Kees was samen met ons overleden Erelid Ton 
Jacobs degene die in 1993 de gesprekken met de Gemeente Leusden 
voerde om ons huidige terrein te verkrijgen.  Daarnaast was Kees als be-
stuurslid/secretaris, en vanuit zijn deskundigheid, o.a. betrokken bij het 
genereren van de benodigde financiële middelen voor de bouw.  Wij zijn 
Kees erkentelijk voor zijn werkzaamheden voor onze vereniging. De cre-
matie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Hij rust in vrede.  
 
Secretariaat 
Bij het ter perse gaan van dit Bouletin is de uitslag van de benoeming 
van Irene Maes als bestuurslid in de functie van secretaris nog niet be-
kend.  Hoewel het van Henk niet hoeft, willen wij toch op deze plaats 
hem ook bedanken voor het vele werk en zijn inzet. 
 
NPC 
De nieuwe competitie gaat van start, met voor onze vereniging 1 team 
meer dan vorig jaar.  Alle teams veel succes toegewenst. Het zou gewel-
dig zijn als u tijdens de thuiswedstrijddagen  (staan vermeld op ons bord 
in de kantine) eens een keer onze teams komt aanmoedigen. Wellicht 
kan dat zomaar betekenen dat u zich voor een volgend seizoen opgeeft.  
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 Ook andere wintercompetities in- en extern starten. Ook deze teams 
wens ik veel speelgenot. 
 
Maatschappelijke contacten 
September is duidelijk de start van het winterseizoen waarin ook het 
“netwerken” weer zijn plek heeft. Leusden heeft een nieuwe burge-
meester, voor mij persoonlijk een oude bekende. Ook het Prinsjes-
dagontbijt van de Raad van Kerken samen met Irene bezocht.  In het 
kader van de dag van de aangepaste sport een symposium bijge-
woond, en laten zien dat wij ook hierin een rol kunnen spelen. Onze 
collega’s van JBC Randenbroek waren aanwezig op de Verenigingen-
markt in Amersfoort. Helaas een regenachtige dag maar zij bleven 
stralend hun club aanprijzen. 
 
2e leg (foto), Baannummerblokjes  
Het klusteam meldde dat ook de 2e leg zijn intrede op de vereniging 
heeft gedaan. Al geruime tijd bleef men maar druk om onze buiten-
banken vrij van vogelpoep te houden. Nader onderzoek bracht een 
nog bewoond duivennest aan het licht. Dus wachten op het uitvliegen 
en dan maar verwijderen. Nu de bielzen er niet meer zijn werd het 
lastiger om de blokjes te verzamelen. Uit de verschillende ideeën is 
gekozen om aan de achterzijde van een van de buitenbanken als 
proef een aflegplank te bevestigen. Als dit een goede oplossing blijkt 
dan kan dit in het voorjaar definitief gemaakt worden. Ook zijn in de 
hal de strips boven de 1e balk aan de lange zijde aangebracht ter 
voorkoming van het beschadigen van de achterwand, doordat er bou-
leballen op gelegd kunnen worden. Dat mag dus nu wel, maar de con-
ditie op peil houden door wat bukwerk is beter. Al met al weer veel 
werk verzet door het klusteam, dank hiervoor.  
 
Tenslotte: Er zou best nog wat te vermelden zijn, zoals het hebben 
van Respect voor elkaar, het goed omgaan met de spelregels, aan-
dacht voor onze zieken.  Maar het aanstippen lijkt mij al voldoende, 
een goed verstaander heeft ……… 
 
Hartelijke groet, 
Harry. 
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Eerstvolgende bestuursvergadering: 
19 Oktober om 13.00 uur zal het bestuur zich  
wederom gezamenlijk verdiepen in de  
vergaderstukken, aldaar aanwezig.  
Er wordt mij ingefluisterd, dat men niet op de  
hoogte is van het een en ander. Nu moet ik                                            
zeggen dat ik daar niet zo veel mee kan. De enige                                          
conclusie die ik uit opmerkingen kan trekken is,                                      
lees ons clubblad Bouletin. Maar dat doe ik nu toch, zou je zeggen. 
Juist. Mocht je toch geen antwoord op je vraag vinden, de volgende 
stap zou onze website kunnen zijn. www.jbcdehakhorst.nl  
Wordt er dan nog geen antwoord op je vraag gegeven, maak dan een 
afspraak voor de eerstkomende bestuursvergadering. Van harte wel-
kom. 
 
Mailbox  
Er is een Nieuwsbrief binnengekomen van Sociaal Plein. Het was o.a.  
“Week tegen de Eenzaamheid”. Daarbij vermeldde men, dat er van 
alles te doen was.  Zo ook op 22 september bij onze vereniging. Van 
14:00 uur tot 16:00 uur boulen.  De opkomst was helaas gering. Onze 
deuren stonden open. 
Er ligt een uitnodiging van boulevereniging Les Cailloux uit Zeist van-
wege hun 40-jarig bestaan. Ad van der Kuij en ondergetekende zullen 
onze club vertegenwoordigen en hen van harte feliciteren met dit 
feit.    
 
Waarnemend secretaris 
Er lagen twee uitnodigingen op me te wachten. Prinsjesdagontbijt, 
vanzelfsprekend op 19 september en voor de receptie van onze nieu-
we burgemeester Gerolf Bouwmeester. Het ontbijt smaakte goed. De 
doelstelling was: Onze samenleving versterken door ontmoeting, on-
derlinge betrokkenheid en respectvolle aandacht voor de leefwereld 
van de ander. Daarbij kon ik gebruikmaken van de situatie om rucht-
baarheid/bekendheid te geven over onze club. Dat lukte.  
 

http://www.jbcdehakhorst.nl
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Zo ook mocht ik onze vereniging, samen met Harry, vertegenwoordi-
gen op de receptie van Gerolf Bouwmeester. Ook ik heb hem van har-
te gefeliciteerd en direct gebruik gemaakt van de gelegenheid door 
hem en zijn vrouw van harte uit te nodigen om een partijtje te komen 
boulen. Bij deze.  
Vanuit het oogpunt als waarnemend secretaris kijk ik naar de Actie-
lijst van het bestuur, die hier voor me ligt. Ik tel 57 punten. Het spijt 
me. Eerst ga ik de stemming van secretaris ondergaan/voorbereiden. 
Dan zal ik de Grote Clubactie ondersteunen en daarna me verder ver-
diepen in de Actielijst. Maar eerst : De A.L.V. van maandag 25 sep-
tember. Daar ligt nu nog wat werk voor me weggelegd. Bij het schrij-
ven hiervan weet ik de uitslag nog niet, maar u nu wel.  Daarnaast wil 
ik erop aandringen om je te melden, wanneer je ons bestuur wilt ko-
men versterken.  Dan kunnen we samen de actiepunten doornemen. 
Want, meer bestuursleden zijn nodig. Schroom niet. Ik haal er veel  
energie vandaan. 
 
Ledenadministratie 
Als waarnemend secretaris en een nieuwe “bedrijfsvoering” moet ik 
zeggen dat het mij redelijk goed af gaat in deze voorlopige functie. Bij 
de inschrijvingen van nieuwe leden en aanhangende zaken daarbij, 
gaat de wisselwerking tussen Diana Saaltink en mij prima. Moest even 
gezegd worden.  
 
Organigram 
Er hangt een nieuw organigram op het mededelingenbord in het club-
huis. 
 
Grote Clubactie  
Om voor donderdag 28 september prijzen binnen te slepen moesten 
Kees Duerink, Tjitske Moro en ondergetekende op pad. Je zou het 
netwerken kunnen noemen. We zijn met vele, zo niet alle Leusdense 
winkeliers in gesprek gegaan om ruchtbaarheid te geven aan de actie 
van onze club. Wanneer ik dan naar de opbrengst kijk en de gulheid 
waarmee wordt gegeven ben ik trots. Trots op de plaats Leusden en 
zijn sociale bewogenheid om ons te ondersteunen.  
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Het mag gezegd worden: van de, zeg maar, 90 benaderden hebben 
zo’n 85 winkeliers/bedrijven meegedaan.  Nu zijn wij als clubleden 
aan de beurt.  Een grote opbrengst zou mooi zijn.  
Maar, het is nog niet voorbij. Ik ga een aantal van jullie benaderen 
en verzoeken een lotenboekje mee naar huis te nemen voor de ver-
koop. Die vaatwasser moet er toch komen. Een dringend, misschien 
al te optimistisch verzoek: Gelieve niet spontaan de boekjes van de 
tafels mee te nemen ! Ik hoop dat jullie je bij mij aanmelden voor 
een lotenboekje. Dan zet ik je op een lijst om het overzicht te bewa-
ren.  6 boekjes staan al geregistreerd. Na de 28e zullen jullie mij te-
vens regelmatig zien met los te verkopen loten. Oftewel: Je kunt dan 
een (contant) lot bij mij kopen à € 3,00.  
Dan heb je ook meteen je lotnummer in handen. De trekkingsuitslag 
wordt 14 december bekendgemaakt op clubactie.nl. Je kunt nu al 
kijken naar de te winnen prijzen op www.clubactie.nl/prijzen. 600 
Mooie prijzen en wat geldprijzen. GOOI UW LOTEN NIET WEG !!!  

 

 

Beste boulers, 
 
 Hartelijk dank voor het vrolijke bouquet dat ik van jullie allen 
mede namens het Bestuur mocht ontvangen. 
Het is fijn om een opkikker te krijgen als het even tegen zit. Ik 
ben inmiddels druk met revalideren na 2 heupoperaties dit jaar. 
Er zat wel 4 maanden tussen die 2 ingrepen maar het kost tijd 
om te revalideren. Ik hoop dit najaar toch weer mee te kunnen 
doen.  
 
De extra aandacht die ik via de leden heb gekregen hebben mij 
zeker gestimuleerd goed door te zetten. Tot ziens allemaal. 
 
Hartelijke groet  
Eveline Artz 
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Of het nu gaat om reparaties, upgraden van hardware,                                               

levering van nieuwe  computers,  

STOVO lost zoveel mogelijk de problemen bij u thuis op. 

 

STOVO biedt u gegarandeerde kwaliteit op ieder gebied. 

Samen met u zoeken wij naar een passende oplossing. 

Ook voor individuele computerles. 

Henk Vos 
Claverenbladstraat 53 te Leusden 
033-4940724  
henkvos@stovo.nl                                                     Kijk ook op: www.stovo.nl 

mailto:henkvos@stovo.nl
http://www.stovo.nl
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Kennismakingstoernooi 

voor nieuwe leden 

zondag 15 oktober 2017 

Aanvang 13.00 uur 

2 husselpartijen 

Demo en uitleg door 

Rob Geurts 

Toernooi speciaal voor 

nieuwe leden 

Nieuw lid speelt met 

bestaand lid 
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DE BEDOELING VAN DIT TOERNOOI IS DAT NIET-JEU-DE-

BOULERS KENNIS MAKEN MET ONZE SPORT. DAAROM 

KUNNEN AAN DIT TOERNOOI ALLEEN TEAMS DEELNEMEN DIE 

BESTAAN UIT EEN HAKHORSTLID EN EEN FAMILIELID, 

VRIEND(IN) OF KENNIS   

DIE NOG GEEN NJBB-LID IS 

 

WEDSTRIJDSYSTEEM: 3 VOORGELOTE PARTIJEN 

HET TOERNOOI WORDT GESPEELD OP ZATERDAG 21 OKTOBER 

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT 17 OKTOBER 

KOSTEN PER TEAM 5 EURO 

 

MELDEN VANAF 12.30 UUR, AANVANG TOERNOOI 13.00 UUR 

DE VERWACHTE EINDTIJD IS ONGEVEER 17.00 UUR 

 

U WORDT VERZOCHT OM DE DEELNEMENDE TEAMS TE 

VERMELDEN OP DE INSCHRIJFLIJST OP HET 

MEDEDELINGENBORD 
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 Rabobank Clubkas Campagne 
  

 

De Rabobank Eemland heeft € 50.000 te verdelen onder aangesloten sportverenigingen en 
stichtingen. Daar hebben wij wel oren naar. Dus hebben wij onze belangstelling bij de Rabobank 
laten blijken en wij zijn geaccepteerd als deelnemende vereniging. 
Maar nu moeten wij zien welk deel wij  uit die pot krijgen. Daar kunnen onze leden die klant zijn bij 
de Rabobank, maar ook hun familieleden, vrienden en kennissen voor zorgen. 

Hoe dan! 
Ieder lid van de Rabobank Amersfoort Eemland krijgt per post een unieke stemcode. Met deze code 

kunnen zij via een stemsite in de periode 26 september tot en met 17 oktober een stem 

uitbrengen op de vereniging die zij een warm hart toedragen. Je kan er zelfs twee keer op die 
vereniging stemmen, want je ontvangt vijf stemmen. Twee mag je er van gebruiken voor jouw eigen 
vereniging en de overige drie voor andere verenigingen/stichtingen.  

Op basis van het totaal aantal uitgebrachte stemmen wordt de € 50.000 opgedeeld en is de waarde 
van een stem vastgesteld. En dat betekent dus dat onze club het zoveelste deel van de totale pot 
krijgt, als het aantal stemmen dat wij hebben gekregen. 

Onze oproep 
Hakhorsters die lid zijn van de Rabobank: stem in genoemde periode op onze club. Als clublid kan je 
in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van de Rabobank 
Amersfoort Eemland en vragen of zij op onze vereniging willen stemmen. 

Henk Heijke 
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Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi  

H et toernooi op dinsdag 5 september met 54 deelnemers werd 
gewonnen door Hans Vossebeld. 
 
     De weergoden waren ons goed gezind zodat het met een tempera-
tuur van 22 graden  prettig spelen was op de buitenbanen. In de mid-
dag was er even een klein beetje regen, maar met 5 minuten was dat 
geheel achter de rug. Er moeten door de deelnemers 3 partijen ge-
speeld worden, door een willekeurige indeling worden de teams sa-
mengesteld. De prijzentafel was verzorgd door Mia van Vuure. Om de 
deelnemers van dienst te zijn 
met koffie, thee  of een drankje, 
stonden Rijk en Anneke klaar om 
deze verzoeken in te willigen. 
Nadat de derde partij was ge-
speeld waren er 7 spelers met 3 
overwinningen en deze prestatie 
werd beloond met een prijs. De 
eerste plaats was voor Hans Vos-
sebeld,  + 25.  
     De tweede plaats  was voor 
Henk Hogerman,  + 21 en op de 
derde plaats eindigde Tiemen 
Bosma,  +20.  
     Met 2 overwinningen was er 
een prijs beschikbaar voor 9 
deelnemers met het beste resul-
taat, de beste met 2 overwin-
ningen was Cilia Verburg. 
     Met 1 overwinning was er nog prijs voor 2 deelnemers en de aan-
moedigingsprijs werd uitgedeeld aan de speler die als laatste was ge-
ëindigd.  
     Na de prijsuitreiking werd de gezellige jeu-de-boulesmiddag afge-
sloten met dank aan de vrijwilligers, want zonder hen is het uitgeslo-
ten om dit soort evenementen te organiseren.  

Een leuke thuiskomst bij Janny 
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Koffietoernooi 

H et koffietoernooi van deze 
maand, woensdagochtend 13 sept. 
2017, had 31 deelnemers. De winnaar 
was Tom Leijen.  
                                  

     Het had veel geregend             
s’ nachts en het boulodrome bui-
ten stond hier en daar blank. Bo-
vendien viel nog steeds geregeld 
regen uit de hemel; dat werd dus 
binnenspelen. Jan Bosma fun-
geerde als wedstrijdleider. 
      Er was maar een geringe op-
komst, slechts 31 boulers trot-
seerden de dreigende weers-
voorspelling. Met zo weinig spe-
lers is het niet mogelijk te zorgen 
dat niemand meer den één keer 
een wedstrijd speelt met een 
half triplet of een heel triplet 
(dat kan pas vanaf 32 spelers). Niettemin werd enthousiast gepoogd 
een van de prijzen te veroveren, die dank zij de inspanningen van Char-
lotte en Ans verlokkend waren uitgestald op de prijzentafel. 
      Als winnaar kwam ditmaal uit de bus Tom Leijen met een saldo van 
26 punten, dankzij slechts totaal 12 tegenpunten in zijn drie partijen.  
     Er waren in totaal 4 mensen die alle 3 partijen wonnen. Naast Tom 
waren dat Harry Wolters (+23), Ton Jetten (+21) en Hans Vossebeld 
(+20). Daarna volgden 11 spelers die elk 2 partijen wonnen, aange-
voerd door Carla de Wilde, gevolgd door Addy Meuldijk en Gerda Von-
hof. 13 personen wonnen 1 partij.  Van de 3 mensen die ditmaal geen 
partij wisten te winnen ging Wies Huber er met de aanmoedigingsprijs 
vandoor.  
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Bouleschool Bram Kruseman  

nodigt u uit voor: 

gratis trainingen 

Woensdagen 25 oktober, 1, 8 en 22 november 2017 

Theorie en oefening voor 
plaatsen van 13 - 15 uur 
schieten van 15 - 16 uur. 

 
 

 
 

plaatsen schieten 

 Graag even uw naam op het lijstje zetten dat in het clubhuis hangt 
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Open-Husseltoernooi  
O p zondag 10 september was het weer zover, er schreven 31 deel-
nemers in en de winnaar was Rijk Gijtenbeek van JBC Randenbroek. 
 
     Leden van andere verenigingen en leden van De Hakhorst konden 
zich inschrijven om deel te nemen aan dit Open-Husseltoernooi van 
JBC De Hakhorst. De deelnemers betalen  2 euro per persoon.  
 
     Na 3 partijen stond Rijk Gijtenbeek (JBC Randenbroek) aan de top 
met  3 + 26. Hij mocht de goedgevulde mand in ontvangst nemen.  
 
     De tweede plaats was voor Carla de Wilde, 3 + 21 en op de derde 
plaats eindigde Ada van de Pol ( JBV De Nijeboulers)  met een saldo 3 
+ 18 en vierde werd Alie Tijmensen (JBC De Hakhorst).  Totaal waren 
er 4 deelnemers met 3 overwinningen en zij mochten allemaal een 
prijs in ontvangst nemen.  
 
     Voor de deelnemers met 2 overwinningen waren er 6 prijzen be-
schikbaar met als beste speler Mia van Vuure, 2 + 17. Met 1 overwin-
ning waren er nog 5 prijzen te verdelen, Wim Bieshaar van JBV De 
Gemshoorn had de beste score, 1 + 3.   
 
     De aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan Carla van Tellingen. 
Hiermee werd een gezellige en sportieve jeu-de-boulesmiddag afge-
sloten met dank aan de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken.  

Ik kom steeds dichter bij innerlijke 

vrede. Zo noem ik tegenwoordig een 

dutje. 
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Beste mensen, 
 
De bodywarmer die als pasmodel is bedoeld is uitgeleend en niet 
meer teruggekomen. 
 
Ik had hem nodig voor leden die hem willen bestellen, maar deze   
bodywarmer is niet meer aanwezig. 
 
Mocht u de bodywarmer per ongeluk niet hebben teruggeven, wilt u 
dat dan alsnog doen? Hang hem maar op de kapstok zodat hij weer 
op zijn plaats kan worden opgeborgen. 
 
Bij voorbaat dank. 
Joop van Kersbergen, indien nodig bel 0648331404. 
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De winnaar van het Vrijdagavondtoernooi 

van 15 September 2017 is met een glansrijke 

uitslag geworden : 

Will Rademakers 

W ill heeft een score  
behaald van 3 gewon-
nen partijen met 36 plus 
punten, 13-1, 13-0 en13
-2.  
 
     Goede tweede is ge-
worden Ton Jetten met 
3 winstpartijen en een 
saldo van 30 plus pun-
ten, 13-0, 13-9 en 13-0. 
 
     De derde plaats was 
voor Hans de Vaal met 
een score uit 3 gewon-
nen partijen, ook 30 
plus punten, 13-1, 13-4 
en 13-4. 
 
     Er waren op deze 
avond 9 spelers met 3 
gewonnen partijen en 
zij vielen allemaal in de 
prijzen. De 4e plaats was voor Anja Engelbert met een saldo van 
26 plus, de 5e  plaats voor Thea Rond met saldo 25 plus, 6e 
plaats voor Piet van Opijnen met saldo 25 plus punten, de 7e 
plaats voor Mia van Vuren met saldo 24 plus punten, de 8e voor 
Harry Wolters met saldo 24 plus punten en de 9e voor Martha 
Oudshoorn met saldo 21 plus punten. 
      

Vrijdagavondtoernooi 
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     Verder waren er 7 spelers met 2 gewonnen partijen waarvan 
er 4 een prijs mochten uitzoeken: 10e plaats Jan Kuiper, 11e 
plaats Marco van Gils, 12e plaats Cock Hakkennes en de 13e 
plaats Coby Jetten. 
 
     19 spelers hebben 1 partij gewonnen en 3 hiervan kregen 
een prijs: 17e plaats Geert Blom, 18e plaats Paul Dijkstra en 19e 
plaats Nico van Miltenburg. 
 
     Ook waren er 2 personen die een aanmoedigingsprijs moch-
ten ontvangen. Dit waren Ger Schouten en Henk van Beek. 
 
     Alle prijswinnaars gefeliciteerd met het behalen van hun re-
sultaat. Dank aan de barbezetting en de dames van de inkoop 
van de prijzen. 

  RECLAMEBORDEN. 
Deze ondernemingen steunen onze club door het 

plaatsen van een reclamebord. 

Afas    Leusden  Software voor het MKB 
Brouwer   Leusden  Woninginrichter 

       Centric Netherlands (2x)  Gouda            Software 
Fietswereld             Leusden  Fietsen 
Fysio De Tolgaarde            Leusden  Fysiotherapie 
Randijk                                 Leusden  Bamboe,  Hovenier 
Ru-vis              Leusden  Visspecialiteiten 
Scheerder   Amersfoort  Drankengroothandel 
Snel    Leusden  Makelaar 
Stovo                                    Leusden           Computerhulp/hardware/software 

Visser Verzekeringen(2x   Amersfoort Alle verzekeringen 
         



28 

     Henny en Paul winnen Herfsttoernooi 
Op zaterdag 23 september kwamen 76 spelers op het Herfsttoernooi af. 
De winnaars waren Henny van Dijck en Paul Dijkstra. 
 
     Er was volop zon, geen wind, heerlijk vertoeven op het terras, met of 
zonder ijsje, en boulen op de buitenbanen. De wedstrijdleiders Joop van 
Kersbergen en Tom Martens (ja, een aanwinst, een nieuwe wedstrijdlei-
der! En hij leert snel, kon zelfs al met de microfoon overweg) hadden er 
ook zin in en zorgden voor een fijne sfeer. Een compliment is ook op zijn 
plaats voor het feit dat het toernooi al om 5 uur afgelopen was. 
 

      Op dit toernooi schrijven vaste doubletten in en de tegenstanders wor-
den door loting bepaald. Er worden 3 wedstrijden gespeeld. 
 
     Na afloop bleek dat 7 doubletten alle 3 wedstrijden hadden gewonnen. 
Er werd ruim met prijzen gestrooid, zelfs 18 doubletten gingen naar huis 
met een vleesprijs. 
 
     Er waren zelfs 9 doubletten zonder overwinning. Een goede tip: Bram   
Kruseman start binnenkort met zijn gratis trainingen. Zie de aankondiging 
elders in dit Bouletin. 

De wedstrijdleiders Joop van Kersbergen (l) en Tom Martens 
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Er was volop zon, geen wind, heerlijk vertoeven op het terras. 

Gerda van 
Bruggen (l) 
en Eef van 
de Beek 
snoepen van 
een ijsje. 
Op de tafel 
is een van 
de mooie, 
door Anneke 
en Rijk  Es-
ko gemaak-
te, herfst-
stukjes te 
zien. 
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De glorieuze winnaars waren Henny van Dijck en Paul Dijkstra. 
      
     Zij haalden een hoge score: 13 - 2, 13 - 3, en nog eens 13 - 3, totale 
saldo +31!!! Het is bijzonder dat de winnaars van 2016 Arnold van der 
Loo en Tineke Holtzer hetzelfde saldo hadden gehaald. 
 

De toernooiwin-
naars Paul Dijk-
stra en Henny van 
Dijck, Zij  hebben 
voor 1 jaar de wis-
seltrofee. 

Slimen Ben Ahmed en Carla de Wilde, 2e Riet en Max Bremer, 3e 
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     Tweede werden Carla de 
Wilde en Slimen Ben Ahmed, 
+27, derde Riet en Max Bre-
mer, +25, vierde Tiemen Bos-
ma en Frans van der Loon, 
+25, vijfde Christien en Jan 
Kuiper, + 21, zesde Leny Bleek-
er en Leny van Wijk, +20, en 
de laatste met 3 overwin-
ningen op de zevende plaats 
Gerda Vonhof en Ton Zegers, 
+16. 
 
     Met 2 overwinningen kwamen op de achtste plaats Hans de Vaal 
en Wim van den Berg, op de negende plaats Conny Oskamp en Carla 
van Tellingen, wat waren ze blij, en tiende Ellen van der Hoek en Chris 
Morelisse. 
 
     Er werd dank uitgesproken voor de barbedienden Anneke en Rijk 
Esko en voor Cocky van der Loon voor de inkoop van de prijzen. 
Anneke had ook nog voor een herfstsfeer gezorgd door mooie herfst-
stukjes voor de tafels te maken. 

Frans van der Loon (l) en 
Tiemen Bosma, 4e. 

Jan en Christien Kuiper, 5e 
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         Herfsttoernooi            

                                    Zaterdag 23 september 2017 

J 
a, wat moet ik doen vandaag? Burendag met BBQ of naar de        jeu

-de- boules voor het Herfsttoernooi? De keus is snel gemaakt:    Op bu-
rendag kennen we elkaar en daarna niet meer..  Bij jeu-de-boules kent 
iedereen elkaar, het hele jaar.. 
 
     Het was een stralende, heerlijk zonnige dag voor een herfsttoernooi.  
 
     Mijn maatje was dit keer Carla van Tellingen. De eerste partij waren 
Miep van Winterswijk en Thea Rond onze tegenstanders. De toss was 
voor ons en dus mochten wij beginnen. We wonnen met   13-2, dat 
was een goede start. 
 
     De tweede partij namen we het op tegen Sanne en Martin Borst. 
Met 13-6 bonden we ook dit echtpaar aan onze zegekar. Dat ging on-
verwacht goed. 
 
     Nu even op adem komen en misschien toch de tactiek doornemen 
voor de derde partij tegen Riet en Max Bremer. Opnieuw de toss ge-
wonnen en al eerder op deze baan gespeeld, dus een klein voordeel? 
  
     Oeps, nee dus, met 4-10 achter, er moest iets gebeuren. We konden 
de druk goed aan en kwamen terug tot 9-10. Met onze opgedane toer-
nooi-ervaring waren we mentaal gesterkt en zetten we onze tegen-
standers nog even goed onder druk. We hadden daarmee nog bijna 
succes ook. Nou Max, dat heeft je heel wat zweetdruppels    gekost, 
maar jullie wonnen de partij wel met 13-9. 
 
     We vonden dat we met onze prestaties nu wel een glaasje wijn met 
een bordje bitterballen verdiend hadden.  
     Nu maar afwachten welke namen Joop van Kersbergen op zijn lijstje 
had staan. 
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      Al 5 teams met 3 overwinningen.. Maar wat waren de prijzen? Ze 
stonden niet op de prijzentafel. 
 
     Toen kwam het goede nieuws: de bekendmaking van 2 gewonnen 
wedstrijden. Ik zei tegen Carla: ‘Als ik mijn naam hoor, spring ik een 
gat in de lucht.’  Toen hoorden we door de speakers: 2 gewonnen 
partijen, + 14, Conny Oskamp en Carla van Tellingen.  
 
     Dat hebben ze geweten bij de boules en in wijde omgeving. Dan-
send en springend liepen we naar binnen om de prijs voor de 2 C’s, 
een schaal met vlees, in ontvangst te nemen! 
 
     Carla, de wedstrijdleiding, de mensen achter de bar en zij die de 
prijzen verzorgd heeft, wat hebben wij genoten van dit geslaagde 
Herfsttoernooi met leuke tegenstanders! Dank jullie wel! 
 
Conny Oskamp 

We vonden dat we met onze prestaties nu wel een glaasje wijn met een 
bordje bitterballen verdiend hadden.  
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  Af en toe     Melodie: Waterloo (Abba) 

 

1. Nee, nee, ’t is een dag dat me echt niets wil lukken, 

O jee, elke bal die ik gooi naar het butje doet niet wat 

ik dacht,  

deze wedstrijd is één grote fout 

want ik gooi als een dweil, echt geen hout……. 

 

Refrein: 

Af en toe - denk ik even stilletjes ‘ach sodejoe’, 

af en toe -  zeg ik in gedachten ‘mensen toedeloe’, 

af en toe - zie ik alle ballen als een ratjetoe, 

af en toe - wil ik beter gooien maar ik weet niet hoe, 

wowowowo, 

af en toe - voel ik me zomaar eens wedstrijdmoe. 

 

2. Kijk, daar, weer zo’n bal die zijn koers niet wil hou-

den, 

nee maar, ligt het echt aan mezelf of misschien toch 

ook wel aan de baan? 

geen excuus, hou het koppie erbij, 

maak een punt want dan word je weer blij ……… 

 

Refrein: 

Af en toe - denk ik even stilletjes ‘ach sodejoe’, 

Etc., etc. 

 

Geen excuus, hou het koppie erbij, 

maak een punt want dan word je weer blij ……… 

 

Refrein: 

Af en toe - denk ik even stilletjes ‘ach sodejoe’, 

af en toe -  zeg ik in gedachten ‘mensen toedeloe’, 

wowowowo, 

Af en toe - voel ik me zomaar eens wedstrijdmoe. 

 

Max Bremer 
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Eregalerij 2017 
            Zie ook onze website 

Kwartettentoernooi 
V.l.n.r. Frans van der Loon, Joop van 

Kersbergen, Slimen Ben Ahmed en 

Piet Boddeman. 

 

Kwintettentoernooi 

V.l.n.r. Harry Wolters, Eelke Algra, 

Henny van Lingen, Leny van Wijk en 

Peter Maes. 

 

Lentetoernooi 
Paul Dijkstra(l) en Hans de Vaal. 

 

 

 

Dauwtraptoernooi 
Carla de Wilde en Jan Kuiper. 

 

 

 

Pinkstertoernooi 
Arnold van der Loo (l) en                        

Will Rademakers. 

 

Bostoernooi 
Hans de Vaal (l) en Ejan van de 

Beek. 

 

 

Man-vrouwtoernooi 
Dolly en Arie Wijnbelt. 

 

 

Thuisblijverstoernooi 
Hennie Halla en Karel Christ 
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Wij staan graag voor u klaar ! 

 

Besseling Vervoert verzorgt graag al uw vervoer zoals ú dat wenst! 

Of het nu gaat om het vervoer van een vertrouwelijk document, een 

pallet of gekoelde waren, Besseling Koeriersdienst vervoert (bijna) 

alles. 

En gaat u gezellig een avond uit? Dan zijn wij graag uw BOB.  

Bestax haalt u op en brengt u veilig weer thuis. 

 

 

 

 

 

Gaat u gezellig met een groep op pad? Dan helpt Besseling Travel u 

graag met het vervoer van uw gasten. Onze luxe touringcars 

brengen u waarheen u maar wilt.  

En wilt u daar een leuk arrangement voor uw gasten aan toevoegen? 

Dan denken wij graag met u mee. 

 

WWW.BESSELING.COM 

088 – 88 55 800 
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Chinees Specialiteiten Restaurant
Winkelcentrum ̀De Biezenkamp̀

De Biezenkamp 4f 
3831JA Leusden

Tel: 033-4950466
Fax: 033-4803518
www.dragoncityleusden.nl

Elke maand wisselend 2 pers. menu voor € 12,50
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  Onze website – de ledenpagina 

De website jbcdehakhorst.nl wordt meer en meer gebruikt. Die web-
site is voor iedere internetgebruiker toegankelijk, behalve het gedeel-
te ledenpagina. Dat gedeelte bevat zeer veel informatie, uitsluitend 
toegankelijk voor geregistreerde leden van onze club. Zo vindt u daar 
bijvoorbeeld de recente ledenlijst, de notulen van de ledenvergade-
ring, de recente lijst van geadministreerde boules en bijvoorbeeld het 
actuele bar-rooster maar nog veel meer. 

Het is ons gebleken dat er nog steeds leden zijn die niet op dat ge-
deelte kijken. Jammer. 
Om in dat gedeelte te kunnen komen moet men inloggen door ge-
bruik te maken van de combinatie  
gebruikersnaam (=uw licentienummer) en uw wachtwoord. 
Het wachtwoord wordt bij het eerste gebruik uitgegeven door het 
programma. Dit wachtwoord kunt u zelf aanpassen. 

Komt u er niet uit, vraag dan hulp aan mij. Ik help u door deze proce-
dure heen. Blijf niet tobben, het is voor mij een kleine moeite. 

Henk Heijke 

Verslag van een party. 
 
“Op 26 augustus beleefde ik een prachtig feest bij jullie op de jeu-de-
boulesclub” schreef de 70-jarige dankbaar. 
 
Zij schreef nog veel meer. Dat is inclusief foto’s te zien op onze web-
site www,jbcdehakhorst.nl bij Bouleparty/Verslag augustus 2017. 
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Onze WEBSITE 

 
Wilt u uw Bouletin mooier, dus in kleur, bekijken? 

Wilt u uw Bouletin enkele dagen eerder lezen? 

Kijk dan op onze website www.jbcdehakhorst.nl. 

Daar staat meestal uw Bouletin al enkele dagen vóórdat de 
gedrukte vorm er is. 

U hoeft daarvoor niet in te loggen, want het Bouletin staat 
op het openbaar gedeelte onder “Over Ons”. 

En als u toch op de website kijkt zult u ontdekken dat er nog 
veel meer nieuws te vinden is. 

Bijvoorbeeld staan verslagen van grote toernooien vaak al 
na enkele dagen op de website bij Toernooien/verslagen. 
Dat gebeurde bv. bij de toernooien van de afgelopen maand: 
Pinkstertoernooi, Dauwtraptoernooi en Bostoernooi. 

Pas later verschijnen die verslagen in het Bouletin (de hier 
genoemde staan nu in het Bouletin). 

Daarna zullen ze weer worden verwijderd bij Toernooien/
verslagen. 

Oud worden is geen kunst, er mee  

leren omgaan wel. 
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Commissie Voorzitter, vz            
Coördinator, co 

Taak Telefoon 

Banen Piet Boddeman vz. algemeen 033-4553730 

Bouletin Frans van der Loon redactie 033-7370102 

Facilitaire 

dienst 

Addy Meuldijk barrooster 033-4947540 

 Nanja Heijke barrooster 06-30598156 

     coördinator Rijk Esko  033-4940069 

           verhuur Fred van Riet co. algemeen 033-2771982 

Groenvoorz. Joop Dee vz. algemeen  033-4941027 

Kleding Joop v. Kersbergen vz. algemeen 033-8886150 

Klusteam Jozias de Zeeuw vz. algemeen  033-4618393  

Lief en Leed Eveline Artz vz. algemeen 033-4946963 

Oud Papier Ton Jetten  vz. algemeen 033-2770699  

Sponsor Harry Saaltink algemeen 0612859943  

Sport Anton Kunenborg vz. algemeen 0653950271 

Systeembeheer Anton Kunenborg netw. hard-/software  033-2586412 

Website Frans van der Loon redactie 033-7370102 

Medisch Jos Boersema vz. algemeen 033-4652122 

Audio/visuele 

apparatuur 

Cees Vendeville co. algemeen 033-4940484  

Belangrijk voor uw computerveiligheid!! 
VOOR U IETS DOORSTUURT !! 

WIS a.u.b. ALTIJD alle AFZENDERS en zet uw geadresseerden in het   
BCC-vakje.                                                                                                                      

We beschermen daarmee onze e-mails en geven SPAM en hackers geen 
kans ! 
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Data NPC seizoen 
2017/2018 

De speeldagen voor het NPC-seizoen 

van 2017/2018 zijn al bekend en 

staan in de  toernooikalender. 

 

De speeldagen zijn op de 

nevenstaande za terdagen:  
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Tijden JBC De Hakhorst 

 

 Openingstijden1 Speeltijden2 Bar open  

maandag 19.30 - 24.00 20.00 - 23.00 19.30 - 23.30 

dinsdag 12.30 - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

woensdag 12.30 - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

donderdag 12.30 - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

vrijdag 19.30 - 24.00 20.00 - 23.00 19.30 - 23.30 

zondag 12.30 - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

1e dinsdagtoernooi 12.30 - 17.30 13.00 - 17.00 12.30 - 17.30 

koffietoernooi 09.00 - 14.00 09.30 - 13.00 09.00 - 13.30 

vrijdagavondtoernooi 19.00 - 01.00 19.30 - 24.00 19.00 - 00.30 
    

    
1) Barmedewerkers dienen tenminste 15 minuten voor deze tijden aanwezig te zijn.  
2) Let op!! Op genoemde tijden wordt een uitzondering gemaakt bij toernooien.  

 

De historie van de club 
Jeu-de-boulesclub De Hakhorst is opgericht op 29 april 1980.       
Vanaf 1 mei kon er al worden gebould en op 23 mei werd de          
accommodatie, 3 banen groot, geopend met een tête-á-têtewedstrijd 
tussen burgemeester J.W.M. Rademaker en de wethouders G. van 
Woudenberg en J. Mandemaker. De burgemeester won met                          
12 – 9 - 4. Het feest werd verder opgeluisterd door de Gouden Klom-
per Dansmariekes en de 7-mans sterke Totus Dixieland Jazz Band. 
Het aantal banen werd binnen enkele maanden uitgebreid naar 5.             
Nu staat er een hal met 16 binnenbanen en is er een buitenterrein met 
32 banen. De club heeft in 2017 iets meer dan 300 leden. 

Het eerste grote toernooi vond plaats op 26 augustus 1980. De win-
naars waren Janssen/De Ridder. Wel zo leuk, dat waren initiatiefne-
mers/oprichters van de club. Ook nam men al snel deel aan districts-
competities. Nu, in 2017, nemen 55 leden daaraan deel.  

 

Data NPC seizoen 
2017/2018 

De speeldagen voor het NPC-seizoen 

van 2017/2018 zijn al bekend en 

staan in de  toernooikalender. 

 

De speeldagen zijn op de 

nevenstaande za terdagen:  

  

 

 

  2017 2018 

. 13 jan 

. 27 jan 

. 17 feb 

. 24 feb 

. 10 mrt  

. 24 mrt  

. 07 apr 

. 30 sep 

. 14 okt 

. 28 okt 

. 11 nov 

. 25 nov 

. 09 dec 

. 16 dec 

 2017  2018 



48 


