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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.: 
12. dankwoorden Ad en Petra van der Kuij en Arnold van der Loo 13. 
oproep deelname toernooien 15. dank Henk Heijke voor klaverjassen 
16. e.v. aankondigingen Beaujolaistoernooi, Hart-van-
Nederlandtoernooi, Sinterklaastoernooi, Kersttoernooi en Oliebollen-
toernooi 23. tussenstand ITC 24. ledenwerfactie 34. gratis trainingen 
44. eregalerij 2017 45. Arnold’s knipoog. 
 

Kopij   a.u.b. inleveren uiterlijk  maandag  20 november, 11 uur.  

Het Bouletin van december komt uit op vrijdag 24 november. 

Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 27 november van 16.00 -  17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 28 november 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!! 
25 en 26 december gesloten!!! 
 
Bron van de agenda:  Jaarkalender van de Sportcommissie. 

Agenda  **) zie inschrijflijst en/of elders in het Bouletin aanvang 
za. 28-10 NPC 12.00 uur 
za. 04-11 Beaujolaistoernooi **) (optioneel) 10.00 uur 
di. 07-11 Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 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 Herhalingsles reanimatie 09.00 uur 
do. 23-11 WDC 19.30 uur 
vr. 24-11 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur 
za. 25-11 NPC 12.00 uur 
za. 02-12 Sinterklaastoernooi (optioneel) 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 **) (optioneel) 19.00 uur 
di. 19-12 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

25+ 26-12 Beide Kerstdagen gesloten!!!!!  
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  Van de Voorzitter 

B este mensen, 
 
Wedstrijd-, oefen- en recreatieve partijen. 
Voor alle categorieën is er en moet er ruimte zijn.                              
Ons clubbeleid is dat we dit al jaren doen zonder regels te stellen aan 
bijv. vaste speeldagen. Wedstrijdpartijen kan men zelf inplannen, 
maar ik merk dat dit nog altijd lastig blijft en het een hele klus is om 
op tijd de competities af te ronden. Wacht niet op de ander, maar 
onderneem zelf ook  actie. Oefenpartijen zijn met name van belang 
voor onze wedstrijdspelers en wed-
strijdspelers in wording. Maar helaas 
constateren zowel de wedstrijdleiding 
als het bestuur dat op de vrije speelmo-
menten er wel erg veel groepjes wor-
den gevormd om samen te spelen. 
Soms meerdere malen per week. Het 
komt regelmatig voor dat de helft van 
alle deelnemers geen husselaars zijn. 
Ook het meedoen met husselen is een 
vorm van training. Zowel voor je zelf, 
als de kans om een “recreant”  te helpen beter te worden. En wellicht 
zijn spel te verbeteren.  
 
Ledenwerfactie 2017. 
De ledenwerfactie 2017 loopt ten einde. Ook dit jaar is actie gevoerd 
door middel van flyeren in een 2tal wijken en publicatie in de media. 
Deze actie is  succesvol gebleken, maar met wat minder resultaat dan 
voorgaande jaren. Toch telt elk nieuw lid in deze. Wel hebben wij ge-
meend het kennismakingstoernooi niet te houden vanwege de inzet 
en kosten die daaraan verbonden zijn. Aan ons allen de taak om ook 
deze nieuwe leden zich thuis te laten voelen bij onze club.  
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Jaarrekening 2017 en begroting 2018. 
Hoewel eind december nog ver weg is buigen de penningmeesters 
Rijk en Ad zich al weer over de begroting 2018. De commissies kun-
nen dan binnenkort weer een uitnodiging verwachten om hun be-
groting 2018 in te dienen. De verwachting is dat het jaar 2017 met 
een klein (dankzij  Verhuur/Party’s) positief resultaat zal kunnen 
worden afgesloten. Wel toont de al enige jaren ingezette trend van 
daling van de baropbrengsten zich ook dit jaar. Rijk heeft een bere-
kening gemaakt: Willen wij de begroting op dit onderdeel halen, dan 
moet de voorzitter voor 31 december zeker 1870 kopjes koffie nutti-
gen. Dat zal mij zeker niet gaan lukken maar wellicht is dit een uitda-
ging voor jullie om de komende maanden elk 6 extra consumpties te 
nemen.  
 
Allen de komende maand weer veel fijne speelmomenten. 
 
Hartelijke groet,   
Harry. 
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Volledig in functie.  
Inmiddels is de functie van secretaris officieel                                        
bezet. Dank jullie allen voor het in mij gestelde                                                     
vertrouwen .  
Wil je getuige zijn van mijn functioneren en                                                         
heb je een punt voor de eerstvolgende                                                           
bestuursvergadering , donderdagmiddag                                                              
16 november om 13.00 uur is een ieder van harte                                        
welkom in de bestuurskamer , ’t Sluisje 6. 
 

Mailbox 
Info-bulletin NJBB-district Midden. 
Er ligt een uitnodiging voor het evenement Captains Cup 2017. Deze 
vindt plaats op vrijdagavond 24 november bij Boulamis te Bunscho-
ten. Het gaat om een wisselbeker. Ad van der Kuij en ondergetekende 
gaan daar met echtgenote / echtgenoot heen om de beker te be-
machtigen (opm. redactie: ja, dat moet kunnen met zulke goede bou-
lers??). Tevens gaan we als bestuursleden met de andere aanwezigen 
van gedachten wisselen omtrent bestuurlijke bezigheden. 
  

De Rabobank Clubkas Campagne 
Deze campagne is voorbij. Meer dan 100 verenigingen en stichtingen 
hebben meegedaan. Er zijn 11.000 stemmen uitgebracht. Meerderen 
van onze leden hebben hun stemmen uitgebracht op J.B.C. De Hak-
horst. Voor de uitslag gaan enkele van onze bestuursleden naar de 
bijeenkomst. Deze vindt plaats op maandag 30 oktober. 
 

Uitnodiging MATCHBEURS 2017 
17 November zullen Harry en ik onze vereniging vertegenwoordigen 
en in gesprek / zoekende gaan naar de juiste match. Bedrijven en 
maatschappelijke organisaties zijn aldaar aanwezig. We hopen een 
professionele ondersteuning bij een bedrijf te vinden d.m.v. een 
match met onze boulevereniging. Kortom, netwerken dus.  
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Een kleine greep uit de reeds eerdere matches: 2014 = 167 matches, 
2015 = 183 matches, 2016 = 149 matches. 
Harry en ik zullen hier een Verkoop-Actieplan voor maken en kijken 
bij wie we hiermee terecht kunnen. 
 

Grote Clubactiedag 
Op 28 september heeft er zowel  ’s middags als ’s avonds een intern 
jeu-de-boulestoernooi plaatsgevonden bij onze club. Er zijn 2 dou-
blettenpartijen gespeeld. Op baan 13 na waren alle binnenbanen be-
zet.  Eén team maakte na twintig minuten korte metten met de te-
genstander. Een ander team moest vijf kwartier zijn beste beentje 
voorzetten.  De totale opbrengst van de verkochte loten was mooi, 
maar we zijn er nog niet. Hierover is de commissie nog aan het brain-
stormen.  
Het aantal deelnemers waar men die dag op hoopte is zo goed als be-
haald. Door de te winnen prijzen, gesponsord door vele winkeliers uit 
Leusden, speelde men met iets meer passie dan gewoonlijk.  
De hoofdprijs, aangeboden door Bistro  Bling werd in de middag ge-
wonnen door Hans de Vaal . In de avond werd een identieke hoofd-
prijs gewonnen door Jan Kuiper. Beiden dus een diner voor twee.  
Ook tassen vol boodschappen van A.H. , Jumbo en Boni werden dank-
baar in ontvangst genomen. Zo ook de 
overige ter beschikking gestelde prij-
zen. Zie voor een verslag en foto’s el-
ders in dit Bouletin. 
 
De opbrengst van de lotenverkoop is 
nog niet voldoende voor de aanschaf 
van een vaatwasser. Maar de Grote 
Clubactie duurt nog tot begin decem-
ber.  
 
Irene Maes-van der Werff 
Secretaris J.B.C. De Hakhorst 
 

Koop loten!!!! 
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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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  Ledenadministratie 
 
Mutatieoverzicht voor Bouletin oktober 2017 
 
Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
Greet van Oosterom op 1 september 2017 
Alie Kroeze op 6 september 2017 
Hans van Elst op 14 september 2017 
Frouk Geutjes op 14 september 2017 
Marga Boersma op 17 september 2017 
Cor Hoogland op 18 september 2017 
Ben Roesink op 1 oktober 2017 
Ute Kooij-Jung op 1 oktober 2017 
Allen van harte welkom. 
Ontvangen opzeggingen m.i.v. 31 december 2017: 
Wil Tijmensen eind mei 2017 
Lenie van der Tang op 15 augustus 2017 
Herman van der Veen op 4 september 2017 
Tineke Veldhuizen op 7 september 2017 
Kees Schut op 8 september 2017 
Ghislaine de Thouars op 11 september 2017 
Gerda Kooijman op 16 september 2017 
 
Mutatieoverzicht voor Bouletin november 2017  
Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
Corrie van Veen-Kuitems op 1 oktober 2017 
Corrie, van harte welkom. 
Ontvangen opzeggingen m.i.v. 31 december 2017: 
Luuk Jacobs op 21 september 2017 
Jeanette van Geest op 2 oktober 2017 
Lenie Grevink op 19 oktober 2017 
Overlijden van Pieter Meijboom op 23 september 2017 
Ook kregen we een verhuisbericht van Tiny en Joop van Kersbergen.  
Vanaf 24 oktober wonen ze op De Blekerij 25, 3831 CT Leusden. 
 
Aantal leden op 20-10-2017 conform telling onderaan de ledenlijst =306 
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Beste medeboulers,  
 
wij willen iedereen bedanken die ons tijdens onze (ziekte), 
Petra een scheurtje in de schouder en ik een paar gekneusde 
ribben, beide door een val, hun medeleven hebben getoond 
middels een bloemetje, kaarten of een telefoontje. 
Tevens willen wij het bestuur en leden bedanken voor het 
prachtige boeket wat wij via Lief en Leed mochten ontvangen 
ter ere van ons 40 jarig huwelijk. 
 
 Nogmaals iedereen hartelijk dank, groetjes en allemaal tot 
ziens, 
 
 Petra & Ad van der Kuij. 

 

 

Beste boulevrienden, 
 
Hierbij wil ik allen die belangstelling hebben getoond na de 
operatie aan mijn nek heel hartelijk bedanken. De kaarten, 
telefoontjes, bezoekjes, bloemen en e-mails hebben mij goed 
gedaan.  
 
Het gaat goed en ik hoop weer snel met alles mee te kunnen 
draaien. 
 
Arnold  



13 

  

Hart van Nederland 
De Hart van Nederlandtoernooien zijn al jarenlang een groot succes. 
De laatste jaren zien we echter dat de belangstelling van de leden van 
De Hakhorst behoorlijk terugloopt met als dieptepunt het aantal 
teams dat zich heeft ingeschreven voor het toernooi op 18 november: 
slechts drie teams voor de acht beschikbare plaatsen. De Sportcom-
missie is zeer bezorgd over deze ontwikkeling maar constateert tege-
lijkertijd dat deze niet afwijkt van de terugloop in alle in- en externe 
competities.  
 
Voor de Hart van Nederlandtoernooien is inschrijving mogelijk voor 8 
teams van De Hakhorst en 24 van buiten ( of een combinatie daar-
van). Het is van belang voor de opzet van het toernooi dat er daad-
werkelijk 32 teams meedoen. Ook voor de uitstraling naar buiten en 
voor de barinkomsten wil de Sportcommissie streven naar een volle 
bezetting. Daarom gaan we, vanaf het eerstvolgende toernooi, een 
aanpassing doen in de manier van inschrijven. 
 
Vanaf het toernooi op 10 februari 2018 zal er op On Tip geen onder-
scheid meer worden gemaakt tussen teams van De Hakhorst en 
teams van buiten. Er kunnen 32 teams inschrijven. Er is echter wel 
een maximum van 8 teams van De Hakhorst. Als u dus aan dat toer-
nooi wilt deelnemen, is het zaak om daar bijtijds voor in te schrijven. 
Schrijven er meer teams van buiten in dan het huidige toegestane 
maximum van 24 dan blijven er dus minder plaatsen over voor teams 
van De Hakhorst. Natuurlijk wordt u via een vooraankondiging in het 
Bouletin op de hoogte gesteld wanneer u zich kunt inschrijven. 
 
De Sportcommissie hoopt hiermee de komende jaren te kunnen 
waarborgen dat dit toernooi even succesvol blijft als het tot nog toe is 
geweest. 
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Beaujolaistoernooi  
 
Voor het Beaujolaistoernooi van 4 november hebben zich op het mo-
ment dat dit wordt geschreven 12 teams opgegeven. Het laagste aan-
tal inschrijvingen vanaf 2012 was nog altijd 16 teams maar we hebben 
ook jaren meegemaakt van 22 teams.  
De Sportcommissie vindt de huidige 12 inschrijvingen eigenlijk te wei-
nig om het toernooi door te laten gaan. Ton Jetten met Dicky Willi-
genburg en Jopie Voogt steken veel tijd in de inkoop en het maken 
van lekkere hapjes maar om dit allemaal te doen voor slechts 36 men-
sen is niet motiverend. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de wed-
strijdleiding.  
We doen hierbij dan ook een oproep aan de leden om zich alsnog 
voor dit gezellige toernooi in te schrijven. Uiteraard wel als team van 
3 personen. Het zou toch jammer zijn als we het Beaujolaistoernooi in 
deze vorm moeten cancelen.  
 
Afwijken van de baan:  het zogenaamd schuinspelen 
 
Tijdens een open toernooi ontstond er discussie over het zogenaam-
de schuinspelen, zeg maar het afwijken van je eigen baan. Daarbij gin-
gen geluiden op dat wij bij de Hakhorst altijd in de eigen baan spelen. 
Om die reden is het gewenst om aan te geven hoe wij hier mee om-
gaan en wat eigenlijk de regels zijn. 
Op 1 maart 2017 zijn de nieuwe internationale spelregels voor de pe-
tanque van toepassing, vastgelegd in het REGLEMENT VOOR DE PE-
TANQUESPORT, afgekort als RPS. 
Bij de Hakhorst, daar kunnen wij kort over zijn, spelen wij volgens de 
vastgestelde internationale spelregels voor de petanquesport en wij-
ken daar niet vanaf.  
Maar zijn de spelregels dan ook zodanig duidelijk dat deze direct een 
antwoord geven op de vraag: ‘Mag je afwijken van je baan’. Je kunt 
daar verschillende opvattingen over hebben. Reden om deze vraag 
voor te leggen aan onze scheidsrechter Jan Kuiper. Deze vraag heeft 
Jan meegenomen naar het recentelijk gehouden scheidsrechters- 
overleg en daar is de volgende uitleg gegeven. 
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Als het speelveld niet door middel van touwen in banen is verdeeld, 
mag het gehele speelveld gebruikt worden.  
Een speelveld wordt vaak met banen aangegeven door genummerde 
bordjes om de score aan te geven.  De wedstrijdleider wijst de ge-
nummerde banen aan waarop men bij aanvang van de partij begint 
te spelen. Indien er voldoende ruimte is of ontstaat op het speelveld 
om de but op 10 meter afstand te werpen - dit met in achtneming 
van de bestaande regels - mag men schuin spelen. Bij de volgende 
werpronde dient de  werpcirkel gelegd (of getekend) te worden daar 
waar  het but ligt (voor de volgende werpronde). 
Indien de scheidsrechter de baan aanwijst mag er niet schuin ge-
speeld worden. Alleen als de scheidsrechter hiervoor toestemming 
geeft. 
 
Aangezien bij de Hakhorst sprake is van een speelveld waarbij de 
banen niet gemarkeerd zijn met touwen kan, indien daar ruimte 
voor is, zogenaamd schuin gespeeld worden.  
Mochten er nog vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden aan de 
sportcommissie. 

Klaverjassen 
9 jaren heb ik drie maal per jaar het klaverjassen mogen organiseren 
voor leden van JBC De Hakhorst.  Ik heb dat met veel plezier gedaan.  
Nanja heeft mij veel geholpen met het inkopen van prijzen en het 
bedienen van de spelers vanuit de bar. 
De laatste keren is gebleken dat het animo aan het zakken is. Er was 
te weinig belangstelling. Daarom heb ik besloten om er mee te stop-
pen. Ik zal het zelf erg missen. 
 
Mocht iemand zich geroepen voelen het stokje over te nemen, de 
kaarten zijn er. 
 
Ik dank de trouwe spelers voor hun bijdrage aan de vele gezellige 
avonden. 
 
Met vriendelijk groet, Henk Heijke  
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WEDSTRIJDSYSTEEM: 3 HUSSELPARTIJEN 
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    AANVANG: 19.00 UUR 
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Twee eersteprijswinnaars Grote Clubactiedag.  

O p 28 september heeft er ter gelegenheid van de Grote Clubactie-
dag zowel  ’s middags als  ’s avonds een  intern  jeu-de-
boulestoernooi plaatsgevonden  bij onze club. Er zijn 2  doubletten-

partijen ge-
speeld. 
Op baan 13 na 
waren alle bin-
nenbanen be-
zet. Eén team 
maakte na 
twintig minuten 
korte metten 
met de tegen-
stander. Een 
ander team 
moest vijf 
kwartier zijn 
beste beentje 
voorzetten.  
 

1 Hans de Vaal, 2 Sanna Borst, 3 Gerda van Brug-
gen, poedelprijs Ute Kooij  
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    De opbrengst 
van twee loten 
per persoon is 
bestemd voor 
een nieuwe 
vaatwasser.  
Het aantal deel-
nemers waar 
men op hoopte, 
is zo goed als 
behaald.  Door 
de te winnen 
prijzen , gespon-
sord door vele 
winkeliers uit 
Leusden , speel-
de men met iets 
meer passie dan 
gewoonlijk.  
 
    De hoofdprijs, 
aangeboden 
door Bistro Bling 
werd gewonnen 
door Hans de 
Vaal.   
 
    Nog zo’n   
zelfde hoofd-
prijs werd in de 
avond gewon-
nen door Jan 
Kuiper. 2 x diner voor twee. Ook de tassen met boodschappen van 
Albert Heijn, Jumbo en Boni zijn met vreugde in ontvangst genomen.  
 

1 Jan Kuiper, 2 Rijk Esko, 3 Gijs Oudshoorn,           
poedelprijs Nel Bos  
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De overige prijzen die ter beschikking zijn gesteld werden tevens in 

dank ontvangen.  

     De opbrengst d.m.v. lotenverkoop is nog niet toereikend, maar de 
Grote Clubactie duurt nog tot begin december. De deelnemers van het 
doubletten-toernooi verkeren in een win/win situatie, want de trekking 
van de Grote Clubactie vindt  13 december plaats. 

De organisatoren v.l.n.r. Kees Duerink, Irene Maes en Tjitske Moro 

Uitslag ITC september 2017

plaats team nr spelers G W S

1 team7 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 14 12 55

2 team3 Edith v/d Loo+Arnold v/d Loo+Bert d Uijl 14 11 65

3 team1 Anja Engelbert+Michel Bara+Will Rademakers 14 10 46

4 team5 Joop v Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes 14 10 41

5 team16 Anneke Esko+Rikje v Straten+Jozias d Zeeuw 14 8 18

6 team15 Nel v Meerendonk+Aat Lankamp+Cocky v/d Loon 14 8 6

7 team17 Wim v Middendorp+René v Luijendijk+Nel Bos 14 8 3

8 team2 Paul Dijkstra+Ank Christ+Karel Christ 14 7 26

9 team19 Tiny Ham+Martha Oudshoorn+Gijs Oudshoorn 14 7 7

10 team4 Elly Hoebe+Ton Jetten+Piet v Opijnen 14 7 3

11 team14 Truus Ruarus+Petra v/d Kuij+Ad v/d Kuij 14 7 3

12 team18 Ria v Wegen+Will Vendeville+Cees Vendeville 14 7 -11

13 team6 Cora Martens+Tom Martens+Jan Kuijper 14 6 -7

14 team13 Timo Kraak+Hennie Halla+Albert van Tweel 14 6 -12

15 team11 Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 14 6 -17

16 team12 Ellen v/d Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko 14 6 -35

17 team8 Ben Pennekamp+Gerrit d Graaf+Gerard Bakker 14 6 -35

18 team10 Berend Heil+Sanna Borst+Martin Borst 14 4 -34

19 team9 Tjitske Moro+Anna Kruseman+Bram Kruseman 14 4 -38

20 team20 vrij+
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Ledenwerfactie 2017. 
O ndanks dat de voorzitter het gras voor mijn voeten heeft weggemaaid, 
wil ik toch nog verder ingaan op deze actie. Allereerst wil ik alle mensen 
die hebben meegewerkt aan deze actie bedanken voor hun inzet en  de vrije 
tijd die zij hebben gegeven. Vrije tijd is immers een kostbaar bezit. 
Deze actie doen we nu 3 jaar en dit jaar zijn we ook weer blij met het resul-
taat. 
 
     Er hebben zich gedurende de maand september toch 10 nieuwe leden 
aangemeld. Dit aantal had wat hoger mogen zijn, maar wat zijn we blij met 
deze nieuwe leden. Tijdens een bijeenkomst van de wervingscommissie 
hadden we het over een welkomstpresentje. Nel kwam op het idee om een 
butje te maken met het Hakhorst-embleem erop. Leuk idee Nel, maar hoe 
gaan we dat doen? Henk heeft een oplossing gevonden en het resultaat mag 
er zijn. 
Het Kennismakingstoernooi hebben we niet door laten gaan, daar het aantal 
nieuwe leden toch te weinig is om dit toernooi te organiseren. 
Toch hebben onze nieuwe leden het welkomstpresentje in de brievenbus 
mogen ontvangen en wij wensen ze heel veel bouleplezier. 
 
     De ledenwerfactie 2018 gaan we iets anders doen. We gaan naar het 
voorjaar omdat het weer dan misschien beter is  dan de maand september 
En, O JA, mocht iemand nog een  idee hebben om iets nieuws te gaan doen 
om het resultaat van deze ledenwerfactie beter te doen slagen, laat het ons 
weten. 
Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.   
Een vraag aan iedereen: Weet u hoe u een nieuw lid kunt herkennen? Al-
leen zij hebben een but geel van kleur en met een Hakhorstlogo erop.  
Sportieve groet,  
De wervingscommissie. 
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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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   Harm wint op dinsdag 

O p 3 oktober 2017 werd het Eerste-dinsdag-van-de-maand-

toernooi gespeeld met 68 deelnemers. Harm Fledderus won. 

Gedurende het toernooi worden 3 husselrondes gespeeld, indeling 

door loting.  Na de derde par-

tij stonden Harm Fledderus 

en Rikje van Straten met een 

score van 3 + 25 aan de top. 

De beste partij van Harm was 

gewonnen met 13 - 0 en de 

beste partij van Rikje was ge-

wonnen met     13 - 1, zodat 

Harm de eerste prijs in ont-

vangst mocht nemen en Rikje 

de tweede prijs. Cees Vende-

ville eindigde op de derde 

plaats, 3 + 21.  

 

     Totaal waren er 12 spelers 

met 3 overwinningen, dit  

resultaat was goed voor een 

prijs. 10 spelers met 2 over-

winningen, met aan de top Derk Klaverdijk, 2 + 16,  mochten ook een 

prijs uitzoeken. Met 1 overwinning waren er 4 prijzen te verdelen met 

als beste speler Harry de Winter. De aanmoedigingsprijs was voor Ti-

neke Verheij.  

 

     Alle vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet omdat zij het weer 

mogelijk hadden gemaakt om er een gezellige middag van te maken.   
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  Max Bremer 
vond het niet alleen tijd 
voor koffie, maar ook om 
weer eens een keer te win-
nen!! 
 

36 boulers hadden zich op 
11 oktober gemeld voor 
het Koffietoernooi. 

     Na 2 partijen te hebben gespeeld zijn er zoals altijd koplopers, 
maar het is afwachten of zij dit na de derde 
partij ook nog kunnen volhouden. 
Voordat de derde partij begint komen zij 
eerst nog even  naar de wedstrijdbalie om te 
kijken wie er goed voorstaat. 
Na die tweede partij waren de koplopers Max 
Bremer saldo 21, gevolgd door  André Horn, 
Tom Leijen en Cor Hooijer, alle drie met een 
saldo van 18. 
     Tijdens de derde partij was de strijd aange-
broken, met als glorieuze winnaar Max Bre-
mer  met 3+30. 
Tweede was André Horn 3+28, zo ook  Tom 
Leijen 3+28.  Vierde was Wim de Vries 3+26 
en vijfde Kees Duerink 3+21, allen goed voor 
een prijs.  
Ook naar de prijzentafel met 2½ gewonnen partij Theo Herder en Gijs 
Oudshoorn. Er waren 4 spelers met 2 gewonnen partijen en prijs: Cor 
Hooijer, Gerda Vonhof, Herman Bosman en Coby Sebel.   
4 spelers  wonnen 1½ partij, waarvan er 2 een  prijs kregen: Teuni 
Bosman en Marco van Gils. 
Prijs voor 1 gewonnen partij  Joop van Kersbergen, Thea Rond, Addy 
Meuldijk en Harm Fledderus. De  aanmoedigingsprijs ging naar Chris-
tien de Vries. 
     Dank was er voor de vrijwilligers achter de bar en voor de prijzen-
inkoop. 
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     Abrona-Waterlinietoernooi 

O p zondag 8 oktober was er weer het Abrona-Waterlinie-
Kampioenschap bij de Jeu-de-boulesclub de Hakhorst. Georganiseerd 
door Moniek. Altijd heel gezellig, een goede  sfeer en natuurlijk de 
winnaar met de wisselbeker ! 
     Die was nog in handen van Herbert, maar dat zou veranderen !  
 
     Met plezier reden mijn moeder en ik naar De Hakhorst en maakten 
de grap van: zo, we gaan eens even de beker halen.  
 
     We hadden een leuke wedstrijd, tussendoor een drankje en een 
hapje, zoals altijd prima verzorgd ! 

     Frank hield heel precies de puntentelling bij en wij deden onze ui-
terste best, de sfeer was top.   
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     Na 3 partijen naderde het slot: Frank Maes (de scheidsrechter) tel-
de en telde, zette de uitslag via de PC op het scherm en 

toen..........Rob Huizer 3x7 punten De winnaar van oktober 2017. Hij 

kreeg de wisselbeker ! 
 
     Applaus van alle sportieve deelnemers ! 
 
     Alle aanwezigen kregen een mini prijsbeker met bonbon op de top 
en een zonnig kaartje met tot ziens.  
     Het was weer een fantastische middag en wij verheugen ons nu al 
op 15 april 2018. Aan wie wordt de beker dan overhandigd ? 
Met sportieve groeten,  
Robert-Jan Huizer. 
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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 
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  Vrijdagavondtoernooi 

H et Vrijdagavondtoernooi  op 20 oktober begon mooi op tijd, 
klokslag 7.30 uur. 
 
     Na 2 partijen wordt altijd het saldo na twee partijen gegeven: aan 
kop gingen Rob Geurts, saldo 21, Marco van Gils saldo 19, Joop van 
Kersbergen saldo 18 en Cora Martens saldo 17. Dus er was nog van 
alles mogelijk na de derde partij.  
 
     Er waren 7 boulers met 3 gewonnen partijen, allen goed voor een 
prijs.  
 

Rob Geurts *) gaf zijn voorsprong niet meer uit handen en eindigde 

dus als winnaar met 3+30.  
 
     Tweede was Cora Martens +21, derde Joop van Kersbergen, even-
eens +21, vierde Hans de Vaal +18, vijfde Ton Jetten +15, zesde Piet 
van Opijnen eveneens + 15 en zevende Coby Jetten +11.  
 
     Van de 13 met 2 gewonnen partijen mochten er 6 naar de prijzen-
tafel:  achtste Marco van Gils +15, negende Timo Kraak +13, tiende 
Karel Christ +11, elfde Tom Martens +7, twaalfde Wim de Vries +5 en 
dertiende Albertje Fledderus +4. Met 1 gewonnen partij hadden een 
prijs: Anneke Esko, Eddy Halberstad (miste zijn prijs, want was al naar 
huis), Max Bremer,en Cees Vendeville i.p.v. Eddy. De aanmoedigings-
prijzen waren voor Christien de Vries  en Harm Fledderus. 
 
     Dank en applaus was er voor de vrijwilligers achter de bar en voor 
degenen die voor de prijzen hadden gezorgd. 
 
*) helaas geen foto van de winnaar ontvangen. 
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  INTRODUCÉTOERNOOI 
O p 21 oktober werd er een introducétoernooi georganiseerd bij 
JBC De Hakhorst. Het is de bedoeling dat Hakhorstleden een vriend, 
kennis en/of familielid kennis laten maken met de                               
jeu-de-boulessport.  
De inschrijving verliep wat stroef maar uiteindelijk waren er 20 leden 
van De Hakhorst die zich hadden ingeschreven met een introducé. De 
prijzentafel zag er weer goed verzorgd uit, helemaal vol met bolchry-
santen.  
 
     Het wedstrijdsysteem bestond uit 3 voorgelote partijen en om 
13.00 uur kon gestart worden met de eerste partij. Na de tweede par-
tij voelde een speler zich niet erg lekker en kon niet meer spelen, toe-
vallig kwam Joop van Kersbergen als toeschouwer even langs en na-
dat de wedstrijdleider aan Joop had uitgelegd wat er aan de hand was 
wilde hij wel als vervanger invallen zodat alle partijen alsnog gespeeld 
konden worden. Bedankt Joop. Na 3 partijen hadden Hans en Peter 
de Vaal het beste resultaat neergezet, 3 + 29. 

     Op de tweede plaats eindigden Rudy en Anneke Swart, 3 + 24 en 
de derde plaats was voor Jaap Zarkema en Maas v/d Brink.   
 
     Mede door de hulp van Tuincentrum Hartogsveld was het mogelijk 
om aan het eind van de middag alle deelnemers een prachtige bloei-
ende bolchrysant  mee te geven als aandenken aan het toernooi.  
 
     Alle vrijwilligers werden bedankt, want zonder hun medewerking is 
het niet mogelijk toernooien te organiseren. 
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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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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 

Arnold’s 

Foto Ronald Kersten 

G oedemorgen, wij komen u ophalen,                                                             
bent u zover?                                                                                                                
De drie verpleegsters die  zojuist zijn komen                                                  
binnenwandelen kijken  mij vriendelijk aan.                                                    
Terwijl ik denk in hoeverre kun je klaar zijn voor een operatie                                                              
zeg ik “ja hoor, helemaal”.  
 
     Twee verpleegsters maken het bed waar ik in lig gereed voor het 
vervoer en de derde vraagt naar mijn naam en geboortedatum. Mijn 
antwoord stemt haar waarschijnlijk tevreden want ze zegt “goed me-
neer van der Loo, dan zie ik u straks weer terug”. Edith en ik geven 
elkaar een kus en de rit naar de plaats waar het gaat gebeuren begint. 
Na een paar lange gangen, een rit met de lift, nogmaals een lange 
gang staan we voor twee klapdeuren die vanaf de kant waar wij staan 
blijkbaar niet geopend kunnen worden. Na enige tijd gaan de deuren 
open en word ik een soort tussenruimte ingereden waar ook weer 
twee klapdeuren zijn. Een streng uitziende verpleegster pakt een lijst 
en vraagt naar mijn naam en geboortedatum. Of het door haar strenge 
blik komt weet ik niet, maar voordat ik het besef heb ik de juiste ant-
woorden blijkbaar gegeven. Want ze trekt aan een koord en de twee 
klapdeuren gaan weer open. Ik begin er plezier in te krijgen. Ik kom 
op een zaal waar een stuk of drie vermoedelijke lotgenoten mij glazig 
aankijken. Ik zeg lachend goedemorgen, maar krijg geen enkele reac-
tie. Mijn bed wordt geparkeerd naast een ander bed waarop een man 
aan een verpleger, die op een stuntelige manier bezig is de naald voor 
een infuus aan te brengen, probeert uit te leggen dat de nieuwe heup 
die hij krijgt niet aan de rechterzijde komt maar aan de linkerzijde. 
Nou, dat is dan maar goed dat we dat nog even duidelijk krijgen, want 
dan moet de naald aan de andere kant komen, zegt de verpleger met 
een stem die verraadt dat hij niet echt van mannelijke kunne is.  
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     In gedachten besluit ik hem Eugène te noemen en begin enige teke-
nen van ongerustheid te voelen wanneer ik hem zo bezig zie.  
Als Eugène klaar is met mijn buurman komt hij naar mij toe en vraagt 
“en wie hebben we hier”? Ik zeg mijn naam en hij knikt goedkeurend. 
En u komt voor een herniaoperatie? Nee, zeg ik, voor een stenose. Oh, 
zegt hij, in uw rug? Nee zeg ik, in mijn nek. Eugène bladert in wat pa-
pieren en zegt “oh ja, hier staat het, maar goed dat we het nog even 
nakijken”. Terwijl hij wegloopt om de spullen voor het infuus te pakken 
begin ik toch wat paniekerig te worden. Terwijl ik angstig naar Eugène 
kijk die blijkbaar moeite heeft om de juiste spullen te vinden komt er 
een jonge vent in operatiekleding naar me toe en zegt, meneer van der 
Loo, ik kom u halen. Dat is mooi zeg ik, maar de naald voor het infuus 
zit er nog niet in. Eugène komt aangelopen en de operatieassistent 
zegt, “ geef maar hier, 
ik doe het wel even”. Ik 
haal opgelucht adem. 
Ik word de operatiezaal 
opgereden en herken                 
dr. Moayeri, de neuro-
chirurg die mij gaat 
opereren. Hij kijkt me 
vriendelijk aan en 
vraagt naar mijn naam en geboortedatum. Ik begin er weer plezier in 
te krijgen en geef mezelf in gedachten een schouderklopje omdat ik 
elke keer weer het juiste antwoord schijn te geven. En waar komt u 
voor? vraagt dokter Moayeri. Even speel ik met de gedachte om als 
antwoord “voor mijn blindedarm” te geven. Maar het idee dat deze 
man over enkele minuten met een vlijmscherpe scalpel mijn nek open 
gaat snijden weerhoudt me daarvan. Voor een stenose in mijn nek, 
antwoord ik. Hij glimlacht naar me en zegt: u gaat nu lekker slapen en 
aan het eind van de dag kom ik nog even langs. Het reeds aangesloten 
infuus begint zijn werk te doen en ik krijg een kapje over mijn neus.” 
Voelt u al wat” vraagt de assistent?   Ik zeg “ik krijg het warm en……….. 
 
     Na voor mijn gevoel een paar minuten word ik wakker gemaakt en 
een vriendelijke verpleegster zegt “zo meneer van der Loo, u bent 
klaar”. Ik denk, hé, ze weten weer wie ik ben. 
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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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