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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.: 
11. kerstkaartenactie 12. IM Pieter Meijboom 14. interne competities 
2018 16. dankwoorden Ger Schouten 18. aankondiging Sinterklaas-
toernooi 19. aankondiging Kersttoernooi 20. aankondiging Oliebollen-
toernooi 21. RABO clubkascampagne 23. tussenstand ITC oktober 23. 
dankwoorden Gerard en Heleen Jansen 25. WODOCO 30. Arnold’s 
knipoog 31. eregalerij 
 
Kopij   a.u.b. inleveren uiterlijk  maandag  18 december, 11 uur.  
Het Bouletin van januari komt uit op vrijdag 22 december. 

Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 18 december van 16.00 -  17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 19 december 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   spe-
len 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!! 
25 en 26 december gesloten!!! 1 januari gesloten!!! 
 

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

za. 25-11 NPC 12.00 uur 

za. 02-12 Sinterklaastoernooi  13.00 uur 

di. 05-12 Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur 

do. 07-12 WDC 19.30 uur 

za. 09-12 NPC 12.00 uur 

wo. 13-12 Koffietoernooi 09.30 uur 

wo. 13-12 WODOCO 19.30 uur 

vr. 15-12 Kersttoernooi **) 19.00 uur 

di. 19-12 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

25+ 26-12 Beide Kerstdagen gesloten!!!!!  

vr. 29-12 Oliebollentoernooi **) 19.00 uur 

ma. 01-01 Nieuwjaarsdag gesloten!!!!!  

di. 02-01 Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur 

vr. 05-01 Nieuwjaarsreceptie.  Daarna boulen. 19.00 uur 

za. 06-01 Party AFAS. Alleen voor genodigden!! Optie. ? 

wo. 10-01 Koffietoernooi 09.30 uur 

do. 11-01 WDC 19.30 uur 

za. 13-01 NPC 12.00 uur 

di. 16-01 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

vr. 19-01 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur 

za. 20-01 Party AFAS. Alleen voor genodigden!! Optie. ? 
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  Van de Voorzitter 

Beste mensen, 
NPC 
De Nationale Petanque Competitie draait weer volop.                                         
Met een deelname van 7 teams van onze vereniging zijn we goed verte-
genwoordigd. Kom eens kijken en moedig onze spelers aan bij een 
thuiswedstrijd. Wellicht geeft dat meteen een stimulans voor deelname 
aan een volgend seizoen. Ook bij de andere in- en externe competities 
wordt support vanzelfsprekend op prijs gesteld. 
 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Jazeker, goed gezien. Onderwerp doorgestreept. Rijk was mij voor met 
een ingezonden verslag. Maar ja, hij is dan ook van de “centjes”. Harte-
lijk dank aan onze leden die op onze club gestemd hebben.  
 
Notulen Extra Algemene Ledenvergadering d.d. 25-09-2017. 
Deze notulen met als enig onderwerp de verkiezing en benoeming van 
Irene Maes kunnen jullie vinden op het besloten deel van onze website.  
 
Sinterklaastoernooi t.b.v. de Stichting HABARI 
Al jaren vindt dit toernooi t.b.v. de door ons lid Jos Boersema mede op-
gerichte Stichting HABARI plaats. Helaas is Jos ernstig ziek en wensen 
wij zijn familie en vrienden alle sterkte. Fijn dat een vertegenwoordiger 
van de Stichting aanwezig zal zijn voor de prijsuitreiking. Zelf zal ik afwe-
zig zijn, maar voor voldoende  pepernoten zal worden gezorgd. Ik wil 
niet weer de “Zwarte Piet”  krijgen. 
 
Vertrekkende leden  
Indien er leden zijn die onze vereniging om wat voor reden ook willen 
verlaten wijzen wij er op  dat schriftelijke opzeggingen vóór 1 december 
2017 bij het secretariaat binnen moeten zijn. 
  
Licentie- wijziging  
 Mocht u voornemens zijn uw licentie voor 2018 te willen laten wijzigen,  
dan is het verzoek dit vóór 31 december schriftelijk aan onze secretaris 
door te geven.  
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 Tijdige opgave betekent begin januari een juiste nota, en bespaart 
ons de nodige rompslomp.  
 
N.J.B.B Bord bij de ingang. 
Sinds 1972 hangt dit bord, t.g.v. het 35 jaar bestaan van de Bond, 
naast de ingang. Inmiddels 
is dit zo verweerd dat het 
eigenlijk geen fraai gezicht 
meer is. Besloten is dan 
ook om dit te verwijderen, 
maar gezien het historisch 
karakter wel te bewaren. 
Helaas heeft de N.J.J.B 
(momenteel) geen gelijk-
soortig bord meer.  
 
Tenslotte  
De maand december is altijd  een maand met best wat leuke 
clubtoernooien. Maar wij denken ook aan hen die vanwege ziekte of 
andere privéomstandigheden zorgen 
hebben. Wij wensen hen sterkte en 
voorspoedig herstel toe.  
 
Een plezierige boulemaand  
en hartelijke groet, 
Harry 
 

Sponsornieuws: 
Greefhorst Fietswereld heeft op 11 november haar nieuwe pand aan 
de Hamersveldseweg 75 geopend. Wij wensen Hans veel succes op 
deze plek. Binnenkort zal het huidige bord in de hal vervangen wor-
den door een nieuw doek. 
 
Foto Verhoeff.nl is inmiddels ook verhuisd van ’t Plein naar de Brou-
werij 12. Een goede reden voor een nieuwe advertentie in ons Boule-
tin. Jan en dochter Leontine Verhoeff ook alle succes toegewenst. 
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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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Laatste bestuursvergadering dit jaar 
Dat wordt dan 21 december. In 2018 praten                                                 
we in bestuursvorm verder op 18 januari en                                                        
15 februari. 
Het is niet te voorspellen wat de onderwerpen                                                     
dan zijn, maar vast weer vele. Wil je niet te lang                                              
wachten met het antwoord krijgen op je vraag,                                                  
mail gerust of spreek de juiste persoon aan.  
 

Mailbox  
Er kwam een verzoek binnen van de N.J.B.B. ( Nederlandse Jeu de Bou-
les Bond ) om mee te doen aan  de  Week van Respect: Respect en 
sport horen bij elkaar! Week 45 is reeds voorbij , maar het respect 
voor elkaar, zo ook  in de sport hopelijk niet. Omdat ook wij onze sport-
commissie respecteren, laat ik dit onderwerp verder aan hen over. 
  
Er zat een uitnodiging in de box van HartslagNu. Het onderwerp van 
gesprek zou het burgerhulpsysteem zijn, dat burgers alarmeert en 
waarom AED’s van cruciaal belang zijn. Op 6 november zijn vanuit onze 
medische commissie Anneke Esko en Nanja Heijke als vertegenwoordi-
gers van De Hakhorst daar geweest.  
 
De N.J.B.B. nodigde 2 bestuursleden en 2 leden van onze sportcommis-
sie uit voor een bijeenkomst / halfjaarlijkse kalendermeeting op 8 no-
vember van District Midden. Vele verenigingen uit District Midden wa-
ren daarbij vertegenwoordigd.  Een van de onderwerpen was de uit-
komst van de ledenraadpleging welke in het voorjaar van 2017 gehou-
den werd. In die ledenraadpleging werd o.a. de vraag gesteld naar mo-
gelijke behoefte voor themabijeenkomsten en/of cluster. Bijvoorbeeld 
over vrijwilligersbeleid. 
 
Rest mij nog te melden dat via Lief & Leed een bloemetje is bezorgd 
voor het 50 jarige huwelijk van Gerard Jansen en partner. 
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Aanverwante zaken  
Inmiddels zijn Harry Saaltink en ondergetekende naar de Matchbeurs 
(17 november) geweest. Daar zijn ons een drietal toezeggingen ge-
daan. De volgende stap is, dat deze nog moeten worden getoetst op 
haalbaarheid  bij de andere partij. Dus over het wat en hoe kunnen 
wij helaas nog niets meedelen.  
 

Grote Clubactie 
We zijn inmiddels aan het laatste deel van de actie bezig. Vanwege de 
grote afname van machtigingsboekjes en contante loten, wordt de 
sluiting verschoven naar 28 november i.p.v. 23 november. Desal-
niettemin wil ik de personen die een boekje hebben meegenomen 
dringend verzoeken deze bij mij in te leveren of in de postbak in de 
kantine te deponeren. De sponsorprijzen zijn door de prijswinnaars 
geïnd. Bij Kees Duerink kan men nog contante loten kopen. Omdat 
het bedrag voor de 
vaatwasser nog niet 
gerealiseerd is, komt 
er nog een laatste    
actie aan. Wij, Tjitske 
Moro, Kees Duerink 
en Irene Maes-van der 
Werff hebben het plan 
gevat om kerstkaarten 
ten bate van  de vaat-
wasser te gaan verko-
pen. Dit hebben we 
tevens te danken aan 
onze kunstenares en 
clublid Nel Bos.  
 
En vergeet niet : CHECK UW LOTNR. VANAF 14 DECEMBER op 
www.clubactie.nl 
 
Irene Maes-van der Werff 
Secretaris J.B.C. De Hakhorst 

http://www.clubactie.nl
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    In memoriam Pieter Meijboom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op 23 september 2017 overleed op de leeftijd van 84 jaar                 
Pieter Meijboom. Pieter was lid van De Hakhorst sinds oktober 2006. 
 
Met hem hebben wij een bijzonder mens verloren. Of je nu met of 
tegen Pieter speelde, het was altijd een genoegen. Nooit een onvol-
komen woord. Zijn gulle lach was altijd over het veld te horen. Ook 
konden we altijd een beroep op hem doen, voor welk klusje dan ook.  
 
De laatste jaren kon hij wat minder aanwezig zijn door zijn ernstige 
ziekte, ziekenhuis in en uit, maar als het even kon was hij er weer als 
zijnde niet-weggeweest. Praten over zijn gezondheid was not done. 
Liever had hij het over zijn kinderen en kleinkinderen, dat was hem 
alles.  
 
Op zaterdag 30 september was er in bijzijn van velen van ons zijn af-
scheid op crematorium Amersfoort. 
 
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel 
sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
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Hart van Nederland 
Het volgende Hart van Nederlandtoernooi wordt gespeeld op 10 fe-
bruari 2018. De inschrijving daarvoor wordt geopend op woensdag 20 
december. Zoals in het vorige Bouletin aangekondigd komt er één in-
schrijflijst van 32 teams. Wilt u als team van de Hakhorst meedoen op 
10 februari dan moet u dus tijdig inschrijven. Zet de datum 20 decem-
ber dus in uw agenda. 

 
Interne competities 
De interne competities 
lopen weer ten einde. Dit 
houdt ook in dat er weer 
ingeschreven moet wor-
den voor deze competi-
ties van volgend jaar. Dit 
geldt zowel voor de be-

staande als nieuwe teams. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
per competitie zal de Sportcommissie de nieuwe indelingen maken. 
Hoewel de Sportcommissie er naar streeft om de triplettencompetitie 
weer uit één poule te laten bestaan zou het zomaar kunnen zijn dat er 
zoveel inschrijvingen komen dat er toch weer twee poules komen.  
 
Er hangt ook weer een inschrijflijst voor een tête-á-têtecompetitie. Er 
zullen echter minimaal 10 deelnemers moeten zijn om deze competi-
tie door te laten gaan. Het is een leuke competitie omdat u met alle 
facetten van het jeu-de-boulesspel te maken krijgt en alle beslissingen 
zelf moet nemen. Zeer goede leermomenten dus. U speelt drie partij-
en tegen elke tegenstander. 
 
De inschrijflijsten worden op vrijdag 22 december weggehaald om ze 

te verwerken. Schrijf dus tijdig in. 
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Spelregels Petanque 
Inmiddels zijn we al een beetje gewend aan de nieuwe spelregels zoals 
het markeren van de uitwerp- cirkel en dat we met beide voeten in de 
cirkel moeten staan. Recentelijk is er meer duidelijkheid gekomen over 
het zogenaamde schuinspelen.  
Als bij het uitwerpen van een butje blijkt dat deze niet op de voorge-
schreven afstand ligt, wordt deze in gezamenlijk overleg door de tegen-
partij op de voorgeschreven afstand gelegd. Ook deze nieuwe regel levert 
geen probleem op. Maar dit levert dan wel weer een discussiepunt op als 
de eerste boule geworpen is. Is deze boule nu onreglementair geworpen 
of niet? Zou dat het geval zijn, dient die boule uit het spel genomen te 
worden.  
Zo blijven er in het nieuwe spelreglement punten van discussie bestaan. 
Het is net wetgeving; wordt er gehandeld naar de letter van de wet of 
naar de geest van de wet. Om daar duidelijkheid in te brengen heeft de 
reglementencommissie van de NJJB een RPSplus uitgebracht. Deze is te 
vinden op http://www.nlpetanque.nl/Reglementen/RPSPlus.pdf 
 
Over het eerder genoemde discussiepunt is het RPSplus heel duidelijk: 
Indien het but na het werpen van de eerste boule ongeldig blijkt, mag 
dan deze boule opnieuw geworpen worden ? 
In artikel 16 wordt bepaald dat een eenmaal geworpen boule niet opnieuw 
mag worden geworpen. Maar er gelden wel een paar uitzonderingen.  
Boules moeten echter opnieuw worden geworpen als zij onderweg van de 
werpcirkel naar het but zijn tegengehouden of uit hun koers zijn geraakt 
door een boule of een but uit een andere partij, door een dier, door enig 
bewegend voorwerp, en in het geval genoemd in de tweede alinea van 
artikel 8.  
Helaas is er wel een foutje in de Franse tekst geslopen. Aan het begin is 
een alinea gesplitst. Er is dus een alinea bij gekomen, waardoor er niet 
alinea 2 van artikel 8 had moeten staan, maar alinea 3. De boule mag dus 
opnieuw worden geworpen. 
 
Een goede reden om het RPSplus door te nemen. Het gaat immers niet 
om ieders eigen gelijk, maar om faire regels en een faire en uniforme re-
geltoepassing voor onze sport. 

http://www.nlpetanque.nl/Reglementen/RPSPlus.pdf
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Ledenadministratie 

 

Mutatie overzicht december 2017  
 
Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
Ton Valk op 1 november 2017 
José Aben op 1 november 2017 
José en Ton, van harte welkom. 
 
Ontvangen opzeggingen m.i.v. 31 december 2017: 
Netty Martin op 11 oktober 2017 
Joke en Peter van de Geest op 20 oktober 2017 
Liesbeth Bouter op 20 oktober 2017 
Atie en Arie Kaarsemaker op 24 oktober 2017 
Kees en Tineke Vonkeman op 1 november 2017 
Frieda Morelisse op 7 november 2017 
Eef en Ejan van de Beek op 14 november 2017 
Remco Haantjes op 14 november 2017 
Lia en Will Dumas op 15 november 2017 
 
Ook kregen we een verhuisbericht van Dick van Sloten:  
nieuw adres is Verdiweg 677, 3816 KW Amersfoort. 
 
Aantal leden op 16-11-2017 conform telling onderaan de ledenlijst = 308 

 

Beste boulevrienden, 
 
Ik wil jullie graag bedanken voor alle aandacht, telefoontjes, 
bezoeken, kaarten enz. bij de problemen met mijn voet. 
 
Het gaat gelukkig de goede kant op en ik kijk er naar uit om 
binnenkort weer te komen boulen. 
 
Ger. 
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WEDSTRIJDSYSTEEM: 3 HUSSELPARTIJEN 
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    AANVANG: 19.00 UUR 
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    Rabobank Clubkas Campagne  

O p 17 juni 2017 schreef J.B.C. De Hakhorst zich in voor de Rabo-
bank Clubkas Campagne. De bank had namelijk een potje van €50.000 
om dat te gaan verdelen aan stichtingen en verenigingen en wij wilden 
ook wel mee gaan snoepen uit deze pot. Maar hoe gaan we dit aan-
pakken? Eerst maar een stukje in het Bouletin geschreven en aan-
dacht gevraagd van onze leden. Bram Kruseman maakte er ons op 
attent dat alleen leden van de Rabobank  konden stemmen. Via google 
opgezocht wat  een lid van de Rabobank is. De uitslag viel mij tegen 
want dat waren er 19000 in de regio Eemland. Niet getreurd, lekker 
doorgaan en weer een mailtje naar de leden en een stukje in het Bou-
letin en maar zien waar het schip strandt. Tijdens een bestuursverga-
dering vroeg Harry, onze voorzitter, wie gaat er met mij mee naar de 
bekendmaking  van de opbrengst van de Rabo Club Actie en zijn ogen 
gingen meteen naar rechts, toen naar het midden en uiteindelijk keek 
hij naar links, waar ik zat. Ik keek hem heel vriendelijk aan en vroeg: 
vind je het goed dat ik met je meega?  
 
     30 oktober dus samen naar de hockeyclub en daar aangekomen 
dacht ik dat de kantine helemaal vol zou staan met allemaal mensen 
van andere verenigingen die ook deze uitslag wilden gaan horen. Ze-
ker 8 vrouwen en mannen stonden er en een heel aardige mevrouw 
van de bank die ons een hand gaf en ook weer terug nam. Eerst maar 
naar de koffie met natuurlijk een heerlijk gebakje. Het gebakje was erg 
lekker, maar klein, dus toen niemand keek gauw nog een kleintje ge-
nomen. Om 8 uur waren er 13 vertegenwoordigers binnen van stich-
tingen/verenigingen. De vertegenwoordigers kwamen alleen uit Leus-
den, Achterveld en Hoevelaken.  
 
     Nadat iedereen zich had voorgesteld ging het om 9 uur echt span-
nend worden, want de mevrouw van de bank met zo’n lichtmachine*) 
liet een rijtje verenigingen zien met daarvoor de getallen 1 t/m 13. Ik 
was meteen blij want De Hakhorst stond op zes. Een voldoende dus en 
ongeveer in het midden. Ik zag de oogjes van Harry ook al glinsteren 
met een klein euroteken in het midden.  
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     No.1  kreeg ongeveer € 100,--,  nummer 3  € 200,-- . Terwijl ieder-
een aan het applaudisseren was hield ik de handjes stevig op elkaar 
en ging aan het rekenen. Nog twee verenigingen te gaan en dan ???? 
U begrijpt het wel, toen het bedrag van nummer 6 uit de lichtmachine 
kwam keken we elkaar met een big smile aan. Een opbrengst van  € 
497,54 , dat hadden wij nooit verwacht.                             Nadat wij af-

scheid hadden genomen van de mevrouw van de bank, zijn we met-
een naar het Sluisje gereden om deze opbrengst aan onze leden te 
laten zien. Een actie van onze bank waar wij weinig van hadden ver-
wacht, maar waar we toch een goed bedrag van mochten ontvangen.  
 
Met onze grote dank! 
 
Rijk 
 
*) Toch nog even gegoogeld en gevonden, dat een lichtmachine een 
beamer heet!! 
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Uitslag ITC Oktober 2017

plaats team nr spelers G W S

1 team3 Edith v/d Loo+Arnold v/d Loo+Bert d Uijl 16 13 81

2 team7 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 16 13 62

3 team5 Joop v Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes 16 12 51

4 team1 Anja Engelbert+Michel Bara+Will Rademakers 16 10 29

5 team17 Wim v Middendorp+René v Luijendijk+Nel Bos 16 10 25

6 team2 Paul Dijkstra+Ank Christ+Karel Christ 16 9 39

7 team16 Anneke Esko+Rikje v Straten+Jozias d Zeeuw 16 9 15

8 team19 Tiny Ham+Martha Oudshoorn+Gijs Oudshoorn 16 8 4

9 team14 Truus Ruarus+Petra v/d Kuij+Ad v/d Kuij 16 8 -2

10 team15 Nel v Meerendonk+Aat Lankamp+Cocky v/d Loon 16 8 -7

11 team18 Ria v Wegen+Will Vendeville+Cees Vendeville 16 8 -14

12 team8 Ben Pennekamp+Gerrit d Graaf+Gerard Bakker 16 8 -24

13 team4 Elly Hoebe+Ton Jetten+Piet v Opijnen 16 7 -1

14 team6 Cora Martens+Tom Martens+Jan Kuijper 16 7 -7

15 team13 Timo Kraak+Hennie Halla+Albert van Tweel 16 7 -11

16 team12 Ellen v/d Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko 16 7 -39

17 team11 Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 16 6 -29

18 team9 Tjitske Moro+Anna Kruseman+Bram Kruseman 16 5 -36

19 team10 Berend Heil+Sanna Borst+Martin Borst 16 5 -40

Beste medeboulers, 
 
vanwege ons 50 jarig huwelijk ontvingen wij via de               
lief- (en leed) commissie van onze jeu-de-boulesclub een 
prachtig boeket bloemen. 
  
Hoe onze secretservice daar achter gekomen is weten wij 
niet, maar ik heb een vaag vermoeden dat onze teamleider 
van de NPC daar debet aan is geweest. 
 
Iedereen heel hartelijk bedankt. 
 
Gerard en Heleen Jansen 
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G W

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

team8

team4

Arnold van der Loo+Will Rademakers

Cora Martens+Tom Martens

Slimen Ben Ahmed+Carla de Wilde

Patric de Hogenes+Tijmen de Kruijff

Hans Hijne+Henk Renkers

Piet Boddeman+Willem Verboom

Wil Vendeville+Cees  Vendeville

Jan Kuiper+Ton Jetten

Timo Kraak+Anja Engelbert

team9

team2

team19

team18

Fred Schaap+Karel Termaaten

Frank Maes+Ans Maes

Carla van Tellingen+Frida Swart

19

8

4

3

S

team5

9

10

11

team12

12

team1

team14

team17

team6

1

Harry Wolters+Martha Oudshoorn

Tiny Ham+Gijs Oudshoorn

team3

team13

plaats ondteam nr spelers

11

Marjan Vreeswijk+Henk Boer

team20

team7

team11

13 team16

15

16 team15

14

11

-12

4

4

10

19

10

-13

team10 Koen Verf+Paul Dijkstra -8

-12

4

-2

2

-8

5

6

7

-14

-17

-8

20

Lydia Stroebel+Peep Vreeswijk

2

8

14

Max Bremer+Riet Bremer

Joop de Wilde+Bertus Danen

Herman Kok+Joop van Kersbergen

17

18

WODOCO, stand na de eerste avond. 

Dit is Rob Geurts. 

 
Rob won het Vrijdagavond-
toernooi in oktober. 
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 Eerste-dinsdagtoernooi prooi voor       
Antoine Albrecht 

O p dinsdag 7 november 2017 werd het Eerste-dinsdag-van-de-
maand-toernooi georganiseerd. Totaal waren er 74 deelnemers. De 
winnaar was Antoine Albrecht!! 
 
     De prijzentafel was weer verzorgd door Mia van Vuure.  
 
     Er moeten door de deelnemers 3 partijen gespeeld worden, de 
teams worden per ronde samengesteld door een willekeurige indeling. 
Nadat de derde partij was gespeeld waren er 11 spelers met 3 overwin-
ningen en deze prestatie werd beloond met een prijs. De eerste plaats 
was voor Antoine Albrecht,  + 29, zodat hij de goedgevulde mand in 
ontvangst mocht nemen. 
 
     De tweede plaats was voor Anna Kruseman,  + 26 en de derde plaats 
voor André Horn,  + 25.   
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     Met 2 overwinningen was er 
een prijs beschikbaar voor 10  
deelnemers met het beste resul-
taat.  Ook waren er nog 7 prij-
zen te verdelen voor de spelers 
met maar 1 overwinning en de 
aanmoedigingsprijs werd over-
handigd aan de speler die als 
laatste was geëindigd.  
 
     Na de prijsuitreiking werden 
de vrijwilligers hartelijk bedankt, 
want zonder hun inzet is het 
niet mogelijk om toernooien te 
organiseren. Na het applaus 
werd een gezellige jeu-de-
boulesmiddag afgesloten. 
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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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Arnold’s 

Foto Ronald Kersten 

H et is al weer enige jaren geleden dat ik                                             
op  een husselavond een partij speelde met een                                                     
dame tegen twee sterke heren. Om nou te zeggen                                                  
dat het lekker liep, nou nee. Maar zoals zo vaak                                                       
gebeurt kwam er ook in die partij een kantelpunt. De stand op dat mo-
ment weet ik niet meer maar ik weet nog wel dat wij geen boules meer 
hadden en de tegenpartij nog vier. Wij lagen wel op punt. Er moest dus 
door de andere partij geschoten worden. Na twee missers was de derde 
wel raak maar door de klos kwamen wij op drie punten te liggen. Mijn 
maat zei toen “I like it”. Ik antwoordde “me too”. 
 
     Aan deze twee woorden ben 
ik de afgelopen weken vaak her-
innerd door het bijna hysteri-
sche #MeToo gebeuren. Begon-
nen in Amerika door het mis-
bruik wat Hollywoodproducent 
Harvey Weinstein had gepleegd 
met een aantal actrices breidt 
zich dit uit als een olievlek over 
heel de wereld en dus ook in 
Nederland. Met als gevolg dat elke dag weer nieuwe mensen de diverse 
praatprogramma’s vullen met ontboezemingen over ongewenste han-
delingen. MeToo. Ook de kranten staan en vol van. Begrijp me goed, ik 
praat natuurlijk niet goed wat er allemaal, volgens de verhalen, is ge-
beurd, hangen zullen ze die viezeriken.  
 
     Zoals altijd schieten ook hierbij weer allerlei gedachten door mijn 
hoofd. Zal er bij ons op de club ook sprake zijn geweest van dit soort 
handelingen en zo ja wie zal of zullen zich daaraan schuldig hebben ge-
maakt? Hoe lang zal het nog duren voordat het eerste slachtoffer zich 
meldt? En op wat voor manier zal dit gebeuren?  
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     Zullen we binnenkort bij Pauw een dame van onze club zien die haar 
verhaal doet hoe ze 22 jaar geleden op 55 jarige leeftijd door de toenma-
lige trainer diverse malen bij haar billen 
is vastgepakt om haar de juiste houding 
bij het spelen van een boule te laten 
innemen. Toen zag ze er geen kwaad in, 
sterker nog, ze vond het wel prettig.  
De trainer was een lange slanke knaap 
van 25 jaar met blonde krullen en een 
verleidelijke lach. Dat was toen voor haar een legitieme reden om tel-
kens weer een verkeerde houding aan te nemen. Maar nu denkt ze daar 
anders over, mede door pressie van collega boulers waar de blonde krul-
lenkop destijds geen belangstelling voor had.  
 
     Zal er binnenkort een commissie van wijze mensen worden opgericht 
waarbij vrouwen en mannen, want dat kan natuurlijk ook, zich kunnen 
melden omdat ze op wat voor manier dan ook  in het verleden onge-
wenst zijn aangesproken of aangeraakt. Ik meld me gelijk aan als com-
missielid want ik wil die viezeriken veroordelen. En per slot van rekening 
ben ik een ervaringsdeskundige.  
 
     Natuurlijk heb ik, voor ik me aan dit stukje waagde, heel goed nage-
dacht of ik me in het verleden niet ook schuldig heb gemaakt aan dit 
soort activiteiten. Ik kan me die keer nog herinneren dat, we speelden 
toen nog met lijnen als baanmarkeringen, Jacoba struikelde over zo’n lijn 
en ik ving haar op in mijn armen. Tja, dan heb je geen tijd om na te den-
ken waar je handen op dat moment zitten. Toen was ik een held maar nu 
misschien een viespeuk.  Of die keer dat ik vanaf mijn rechter bovenbeen 
tot in mijn kruis uit mijn broek was gescheurd en aan een dame vroeg om 
dat provisorisch te dichten zodat ik naar huis kon om een andere broek 
aan te trekken. Was ik daar grensoverschrijdend bezig?  
 
     Mochten er toch mensen zijn die zich onheus door mij bejegend voe-
len, ik bied hierbij, net als al die andere viespeuken, mijn diepste veront-
schuldigingen aan. 
 
Me Too 
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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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Herfsttoernooi 
Paul Dijkstra en Henny van Dijck 

Beaujolaistoernooi 
Jan en Christien Kuiper en                             
Joop van Kersbergen 

  
 

 
    OKTOBER 2017 

    punten per speelavond 130 

pun-
ten 

tegen 
sal-
do 

Ra
nki
ng namen 

1e 
avond 

2e 
avond 

3e 
avond 

4e 
avond 

5e 
avond 

pun-
ten 

voor 

1 Piet Boddeman 26 25 21 26 19 117 87 30 

2 Eelke Algra 26 26 16 21 26 115 87 28 

3 Ton Jetten 26 26 13 26 23 114 52 62 

4 Harm Fledderus 19 26 24 26 19 114 75 39 

5 Karel Christ 18 26 26 18 26 114 81 33 

6 Paul van Wegen 21 22 26 26 18 113 80 33 

7 Joop van Kersbergen 26 23 22 19 18 108 94 14 

8 Albertje Fledderus 25 23 19 14 26 107 93 14 

9 Marco van Gils 21 14 26 26 19 106 108 -2 

10 Harry Wolters 13 20 20 26 26 105 65 40 

11 Cees Vendeville 26 8 19 26 24 103 92 11 

12 Tom Martens 26 17 7 26 26 102 71 31 

13 Cora Martens 8 24 26 20 23 101 68 33 

14 Aat Lankamp 18 17 26 14 26 101 82 19 

15 Josephine v. d. Tweel 24 11 26 21 18 100 88 12 
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Verslag 
E en week voordat dit toernooi gespeeld zou worden zag het er 
nog naar uit dat het niet door zou gaan. Slechts 12 teams hadden 
zich opgegeven. Een oproep via het secretariaat resulteerde in nog  
8 extra inschrijvingen zodat op 4 november 20 teams de strijd aan-
gingen. 
 
     Doordat iedereen zich ruim op tijd had aangemeld kon wedstrijd-
leider Arnold van der Loo het toernooi zelfs voor 10 uur laten aanvan-
gen. Voor het ene team veel te vroeg, getuige een 0-13, terwijl hun 
tegenstanders daar kennelijk geen enkel probleem mee hadden. Je 
hebt vroege vogels en laatbloeiers. Gedurende de dag werden grote 
uitslagen afgewisseld met gelijk oplopende partijen, uitslagen volgens 
verwachting met grote verrassingen.  En dat is nou precies wat een 
toernooi zo leuk maakt. 
 
     En dit Beaujolaistoernooi, we moeten toch eens gaan nadenken 
voor een andere naam, is extra leuk doordat het vaste team dat deze 
dag de catering doet, Tom, Dicky, Ingrid en Jopie hier elke keer weer 
een gezellige boel van maakt. De hele dag door lekkere hapjes en 
voor wie het wil een klein glaasje port. En, hoewel we dat het minst 
belangrijk vinden, een mooi verzorgde prijzentafel. 
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1 Jan Kuiper + Christien Kuiper + Joop van Kersbergen     5 38 

2 Bert den Uijl + Wil Vendeville + Cees Vendeville     5 33 
3 Arie Wijnbelt + Dolly Wijnbelt + Cor Gaasbeek     5 32 
4 Ad van der Kuij + Petra van der Kuij + Tiemen Bosma     4 19 
5 Riet Bremer + Max Bremer + Rikje van Straten     4 12 
6 Karel Christ + Ank Christ + Piet van Opijnen     3 12 
7 Aat Lankamp + Cocky van der Loon + Nel van Meerendonk     3 11 
8 Rob Geurts + Edith van der Loo + Anneke Esko     3 10 

9 Jenny Tijmense + Leny van Wijk + Leny Bleeker     3 9 
10 Thea Rond + Jannie Korpel + Harry Wolters     2 -5 
11 Tiny Ham + Mia van Vuure + Gerda van Bruggen     2 -7 

12 Wil Boer + Tineke Verheij + Ton Zegers     2 -9 
13 Cora Martens + Tom Martens + Piet Boddeman     2 -10 
14 Cilia Verburg + Tineke Holtzer + Paul Dijkstra     2 -14 
15 Irene Maes + Peter Maes + Harry Saaltink     2 -16 
16 Anneke Verf + Koen Verf + Anja Engelbert     1 -11 
17 Tom Leijen + Addy Meuldijk + Wim de Vries     1 -20 
18 Carla de Wilde + Rolando Albergati + Carla van Tellingen     1 -23 

19 Tjitske Moro + Anna Kruseman + Bram Kruseman     0 -27 

20 Teunie Bosman + Herman Bosman + Gerda Vonhof     0 -34 

Om kwart voor vijf waren alle uitslagen verwerkt en kon de prijsuitrei-
king starten. Voor de beste 9 teams was er een prijs beschikbaar. Er 
waren 3 teams die de 5 partijen wisten te winnen. Hiervan behaalden  
Jan en Christien Kuiper met Joop van Kersbergen het beste resultaat. 
Op de tweede plaats eindigden Wil en Cees Vendeville met Bert den 
Uijl. Derde werden Dolly en Arie Wijnbelt met Cor Gaasbeek. 
 
Zie voor de totale einduitslag het staatje hieronder. 
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Winnaar Koffie-
toernooi:           
Arie Wijnbelt 
 
 
 

 
 
46 boulers hadden zich  op 15 november ingeschreven om weer een 
gezellige ochtend te boulen. 
Er waren weer mooie uitslagen te zien van 13-0 13-1 enz. 
De spanning na 2 partijen zat er goed in. Sanne Borst met een saldo 
van 23, zo ook Arie Wijnbelt. Martin Borst saldo 18. 
 
     Na die derde partij lieten Sanne en Martin het helemaal afweten en 
ging Arie er vandoor met de hoofdprijs 3+35.  
Tweede werd Timo Kraak 3+27, derde Joop van Kersbergen eveneens 
3+27, vierde Piet Schilder 3+25, vijfde  Ger Oudenaerden 3+23, zesde 
Dolly Wijnbelt 3+22, zevende Hans de Vaal 3+19, achtste Tiny Ham 
3+18 en negende Harry Wolters 3+13, allen goed voor een prijs. 
Met 2½ gewonnen partij op de tiende plaats Martin Borst saldo 16. 
Er waren 5 boulers  van de 9 met twee gewonnen partijen die naar de 
prijzentafel gingen: Sanne Borst, Cees Vendeville, Riet Bremer, Ton 
Jetten en Max Bremer. Gerda van Bruggen was ook goed voor een 
prijs met 1½ gewonnen partij. Prijs met 1 gewonnen partij Wim de 
Vries, Mieke Gerlach en Albert van den Tweel.  Voor ½ gewonnen par-
tij kreeg  Nel ter Burg nog een prijs. 
De aanmoedigingsprijs, het netje vogelvoer, was voor Gerard Jansen. 
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 Hart-van-Nederlandtoernooi  
 

Op zaterdag 18 november werd het populai-
re Hart-van-Nederland toernooi gewonnen 
door het team René Scholman en Richard 
Kramer, leden van Jeu-de-Boules vereniging 
DOSC uit Den Dolder. 

  

D oor loting  werden de 32 deelnemende teams ingedeeld om 3  
voorrondes te spelen. Daarna werd een indeling gemaakt op sterkte 
in 4 poules van elk 8 doubletten, met kwartfinales, halve finales en 
finales. Gedurende de 3 voorrondes was de ochtend al snel voorbij 
omdat er partijen waren die één uur en drie kwartier duurden. 
 
     De finale in de A-poule werd gespeeld door René Scholman en Ri-
chard Kramer, leden van JBC DOSC,  tegen Cees de Ligt, lid van CdP 
Les Cailloux Zeist en Hennie Ansems, lid van JBC Les Taxateurs Culem-
borg. Het werd een zinderende finale die uiteindelijk gewonnen werd 
door René en Richard, uitslag 13 - 12.  

De toernooiwinnaars: Richard Kramer (l) en René Scholman 
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     De tweede plaats was voor Cees en Hennie, op de derde plaats 
eindigde Marcel Dam ( JBV Lelystad) en Pascal Wijnstekers (JBV ’t 
Zwijntje Apeldoorn) met een overwinning van 13 – 7 op D. Everts en 
A. Zwezerijnen, JBV De Nijeboulers Nijkerk. 
De finale in de A-complementair werd gewonnen door  Richmond van 
de Huure ( Amicale de Pétanque) en Timo Korlaar (JBC Randenbroek). 
 
     In de B-poule werden René van Nimwegen en Willem Jongerius 
van DOSC de winnaars.  In de finale versloegen ze Carla de Wilde en 
Slimen Ben Ahmed (Amicale de Petanque), uitslag 13 – 10.  
 

     De derde plaats was voor Patrick Bosch ( CdP Les Cailloux) en Ju-
dith van den Eijnden ( P.U.K. Haarlem), zij versloegen het team Arie 
Wijnbelt en Harry Wolters (JBC De  Hakhorst) met 13 – 5, zodat Arie 
en Harry op de vierde plaats eindigden.  
De finale in de B-complementair  werd gewonnen door Corrie v/d 
Huure (JBC Randenbroek) en Ada v/d Pol (JBV De Nijeboulers). 

Winnaars B-poule: René van Nimwegen (l) en Willem Jongerius 
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In de C-poule werd de finale gewonnen door Don Scholman en C. Up-
pekoen (DOSC) van Sinus Hilbrands en Bert Aalsters (  (JBC Les Taxa-
teurs), uitslag 13 - 10. De derde plaats was voor  Leroy van Arnhem en 
Henna v/d Vis (DOSC), door te winnen met 13 - 10 van Huip Kuipers 
en Erik Boekel (DOSC). 
De finale in de C-complementair werd gewonnen door Ton Jetten en 
Joop van Kersbergen leden van JBC De Hakhorst. 

     In de D-poule tenslotte  was de winst voor  Elly Stover  en Martin 
de Maar (Hattem) door met 13 - 10 te winnen van J.Evers en H.Evers-

Troost (JBV De 
Nijeboulers) , zo-
dat Evers en 
Evers-Troost  op 
de tweede plaats 
eindigden. De  
derde plaats was 
voor Anja Engel-
bert en Cees 

Vendeville  (De Hakhorst), zij wonnen van Cees Bosveld en 
H.Wagener (Nijeboulers) met 13 - 10. 
De D-complementair werd gewonnen door Piet Boddemen en Wil 
Vendeville (Hakhorst). 
 
     De wedstrijden, die om 10.00 uur begonnen, werden na dankzeg-
ging door wedstrijdleider Karel Christ voor de inbreng van alle vrijwil-
ligers en de arbiter Jan Kuipers, afgesloten om 20.15 uur.  

Winnaars C-poule: Don Scholman (l) en  C. Uppekoen 
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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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104

namen

1e 

avond

2e 

avond

3e 

avond

4e 

avond
punten 

voor

Ton Jetten 26 26 26 26 104 69 35

Hans de Vaal 26 26 26 19 97 53 44

Egbert van Wijk 26 23 26 20 95 71 24

Ans Otten 24 17 26 26 93 62 31

René Luijendijk 26 15 25 26 92 67 25

Rijk Esko 18 19 26 26 89 73 16

Will Rademakers 18 26 18 26 88 68 20

Tom Martens 26 26 18 17 87 44 43

Wout Klok 20 23 25 18 86 79 7

Piet van Opijnen 26 23 23 12 84 80 4

Rikje van Straten 16 26 26 15 83 62 21

Cora Martens 7 26 23 26 82 64 18

Paul van Wegen 12 22 26 21 81 72 9

Gijs Oudshoorn 15 20 19 26 80 94 -14

Cocky van der Loon 10 26 21 22 79 71 8

2017SEPTEMBER
punten per speelavond

punten 

tegen saldo

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. 

maandaghussel 
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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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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.  
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