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Laten we er met  z’n  

allen weer een                                        

gezellig en sportief  

boulejaar van maken!!! 

2018 

Het bestuur wensT 

alle lezers een                 

Voorspoedig 2018 
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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
14. aankondiging Hart-van-Nederlandtoernooi  15. aankondiging zomercom-
petities  17. dankwoorden Gijs Oudshoorn 18. WODOCO tussenstand         
30. Arnold’s knipoog  41. eregalerij 2017 
 

Kopij   a.u.b. inleveren uiterlijk  maandag  22 januari, 11 uur.  
Het Bouletin van februari komt uit op vrijdag 26 januari. 

Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 29 januari van 16.00 -  17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 

dinsdag 30 januari 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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  januari 2018 
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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!!! 1 januari gesloten!!! 

 

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

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

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. ? 

do. 25-01 WDC 19.30 uur 

za. 27-01 NPC 12.00 uur 

di. 06-02 Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur 

do.08-02 WDC 19.30 uur 

za. 10-02 Hart van Nederlandtoernooi **) 10.00 uur 

wo. 14-02 Koffietoernooi 09.30 uur 

vr. 16-02 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur 

za. 17-02 NPC 12.00 uur 

di. 20-02 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 
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  Van de Voorzitter 

Beste mensen, Geachte dames en heren,                                                        
Lieve boulers, Clubgenoten, 
 
     Ja, ook over de aanhef moet je vandaag de dag goed nadenken.  
Mijn pc-agenda piept en geeft aan dat ik nu de kopij voor het januari-
nummer moet aanleveren, met dank aan Frans.  
 
     Maar waar heb je het dan over: Dat de Bestuursvergadering van 
december moet nog plaatsvinden. Dat de begroting 2018 ook nu weer 
lastig wordt om sluitend te krijgen. Het aantal leden, ondanks onze 
acties,  onder druk blijft staan. De vacaturelijst voor vrijwilligerswerk 
in een van onze commissies niet afneemt, in tegendeel. De inschrijvin-
gen voor de interne competities  best meer (aanmelden kan nog 
steeds)  mogen zijn. Er eindelijk een besluit komt over de nieuwe NJBB
-contributiestructuur. De aanpak “hoe en wat” van onze kantine zowel 
inhoudelijk als financieel een “heet hangijzer” blijft.  
 
     Eerst maar de komende 2 weken genieten, van fijne boulemomen-
ten,  goede kerstdagen  met familie  en vrienden. De jaarwisseling met 
een terugblik op leuke momenten, maar ook op verdriet om dierba-
ren.  Daarbij ook denkend aan onze leden die een moeilijke tijd achter 
de rug hebben, veel sterkte. 
 Op 2 januari 2018 piept de pc-agenda wel weer en gaan we er met 
frisse zin tegenaan. 
 
     Ik wens  jullie, mede namens mijn medebestuurders,  een goede 
jaarwisseling en een sportief, gezond en  prettig boulejaar 2018. 
 
     Graag hoop ik jullie te mogen ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie 
op vrijdagavond 5 januari  2018 van 19.00 tot 20.00 uur op de club. 
 
Harry. 
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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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Bestuursvergadering 
Uit de bestuursvergadering van december kan ik                                
weinig melden, omdat deze nog niet heeft                                                 
plaatsgevonden bij het ter perse gaan van dit                                                 
Bouletin. Neemt niet weg dat ik toch de melding                                                  
wil maken van de komende bestuursvergaderingen,                                             
t.w.  iedere derde donderdag van de maand.                                                       
Eerstvolgende zijn 18 januari en 15 februari.  Aanvang 13.00 uur.  
 Wat er zeker besproken gaat worden zijn de uitnodigingen die in de 
mailbox zijn binnengekomen. T.w.  Matchbeursresultaat, N.J.B.B. over 
de Ledenraadplegingsbijeenkomst 2018, Sportbeleid Gemeente Leus-
den en de  Vitaalbeurs.  En daarnaast niet te vergeten, de                        
A(lgemene).L(eden).V(ergadering). welke wederom in het voorjaar 
van 2018 zal plaatsvinden.  En niet te vergeten onze: 
 
MEDEWERKERSDAG 
 Dat is de dag, voor degenen die hiervan nog niet op de hoogte zijn, 
waarop we al onze vrijwilligers in het zonnetje zetten. En dat zijn er 
nogal wat. Wat moeten we beginnen zonder de vrijwilliger! En daar 
hebben we er meer van nodig. 
Dus schroom niet. Er zijn meer-
dere commissies die jouw hulp 
hard nodig hebben. Je zou kun-
nen beginnen met helpen de 
vrijwilliger in het zonnetje te 
zetten. Dus als je een vrije vrij-
williger bent, neem contact 
met mij op.  Maar….. we willen 
in de toekomst veel meer vrij-
willigers in het zonnetje zetten. 
Dus neem contact op met een 
commissielid of meld je bij mij 
aan. We hebben je nodig. 
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MAILBOX 
N.J.B.B. bericht van 5 december. T.K. :Tijdens de districtsbijeenkomst 
d.d. 8 november j.l. is op voorstel van het districtsteam besloten tot 
de instelling van een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit enkele 
bestuursleden/sportcommissieleden. De werkgroep zal kijken naar 
mogelijkheden om een groots, aansprekend en spraakmakend toer-
nooi in 2019 te realiseren. Er wordt gesproken over: ambiance, sfeer, 
uitstraling, een strak en scherp wedstrijdsysteem, internationale allu-
re, een aanzuigende toernooinaam, aantrekkingskracht voor spelers 
uit binnen- en buitenland en sponsormedewerking. Uitgangspunt is 
dat een dergelijk toernooi zou moeten plaatsvinden door samenwer-
king van een aantal verenigingen en het district en mogelijk derden. 
Daar zijn restricties aan verbonden. Denk hierbij bijv. aan de accom-
modaties en haar mogelijkheden. Het is ook mogelijk dat zo’n evene-
ment niet haalbaar is. Waar de werkgroep uiteindelijk mee komt is 
afwachten. 
-Zie bestuursvergadering. 
  

NJBB-leden  
Ieder lid met een licentiepas staat geregistreerd bij de N.J.B.B. Via de 
secretaris zorgt de ledenadministrateur hiervoor. De ledenadmini-
strateur mag/kan geen  e-mailadres doorgeven aan de N.J.B.B.. Wil je 
als nieuw lid het NJBB Nieuwsbouletin ontvangen, dan ga je naar de 
site van NJBB.nl . Let wel, deze stap kun je pas  medio februari  ma-
ken, wanneer je jouw licentiepas in bezit hebt. Nog een aandachts-
punt: Wanneer je jouw C-licentie in een W-licentie vice versa om wilt 
zetten, geef dit dan voor 31 januari te kennen bij de secretaris. Daar-
na zijn er extra administratiekosten aan verbonden. 
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AANVERWANTE ZAKEN 

• Ad van der Kuij en Petra, Irene Maes-van der Werff en Peter 
hebben op 24 november hun uiterste best gedaan om de Cap-
tains Cup te veroveren. 2008 was de laatste maal dat wij van 
deze wisselbeker mochten genieten. Hij zou een eyecatcher ge-
weest zijn in onze prijzenkast, ware het niet dat ons team net 
niet sterk genoeg was om de beker binnen te halen. Het spel-
plezier was er niet minder om. 

 
•  Voor de Grote Clubactie hebben we uiteindelijk 417 loten ver-

kocht. Dit leverde een netto opbrengst van € 1000,80 op. Daar-
naast hebben we enkele donaties gekregen en de verkoop van 
de kerstkaarten loopt nog enkele dagen. Uiteindelijk zal het to-
tale be-
drag niet 
geheel 
toerei-
kend zijn 
voor de 
nieuwe 
vaatwas-
ser. Daar-
voor moe-
ten we nu 
dus in ge-
sprek met de penningmeester/ hoofd facilitair. We gaan er uit-
komen, dat is zeker. Wij, Tjitske, Kees en ik, willen een ieder 
hartelijk bedanken voor zijn bijdrage voor die oh zo nodige 
nieuwe vaatwasser ! En ja, Tjitske wil graag de kleur bepalen. 
Nogmaals : CHECK UW LOTNR. op   www.clubactie.nl    Bij de 
eenmalige machtigingen staat het lotnummer vermeld bij de 
afschrijving op het bankoverzicht. Onvoorstelbaar maar waar: 
Zelfs de € 100.000 van 2016 is nog niet opgeëist.   

 

Irene Maes-van der Werff 

http://www.clubactie.nl
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Mutatie overzicht van december  
 
Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
Anneke Swart op 1-12-2017 
Joke Bosman op 1 januari 2018 
Jeanot Bremer op 1 januari 2018 
Anneke, Joke en Jeanot, van harte welkom. 
 
Ontvangen opzeggingen m.i.v. 31 december 2017: 
Wil van Boven op 16 november 2017 
Corrie Schneiders op 20 november 2017 
Henny Tessels op 20 november 2017 
Hans van Elst op 28 november 2017 
Frouk Geutjes op 28 november 2017 
Frans Riphagen op 6 december 2017 
 
Ook kregen we een verhuisbericht van Lies en Hans Hover:  
Hun nieuw adres is Regenboog 323, 3824 ED Amersfoort 
Ook hun email adres is gewijzigd in hanspetanque@gmail.com 
 
Naast upgrade van licentie kennen we ook downgrade: 
Frans van der Loon heeft zijn W-licentie in C-licentie laten omzetten. 
 
Aantal leden op 18-12-2017 conform telling onderaan de ledenlijst = 311 
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De leden van de Sportcommissie  

wensen  u  allen  een 

 gezond en     

sportief  

 

Hart van Nederland 

De inschrijving voor het komende Hart-van-Nederlandtoernooi        

(10 februari 2018) is op 20 december via On-Tip opengesteld. Er kun-

nen maximaal 8 teams van De Hakhorst inschrijven, dus wacht niet te 

lang. 
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Zomercompetities district Midden 

Op 1 februari a.s. sluit de inschrijvingstermijn voor de zomercompeti-
ties van het District Midden (Zomer Triplette Competitie en Zomer 
Clubteam Competitie).  
Voor de Zomer Clubteam Competitie gelden nieuwe regels voor de 
samenstelling van een team per ontmoeting. Tijdens de districtsbijeen-
komst d.d. 8 november j.l. is besloten de ZCC op dit punt gelijk te trek-
ken aan de Nationale Petanque Competitie (NPC). Er behoeft vooraf 
geen opgave van de spelers van elk clubteam meer te worden gedaan. 
De verenigingen hoeven alleen op te geven hoeveel clubteams deelne-
men plus de contactpersoon per clubteam. De overige regels voor de 
samenstelling van een clubteam per ontmoeting zijn ook dezelfde als 
die van de NPC. In het informatieboekje voor de zomercompetities van 
het district (verwachte verschijning eind februari/begin maart) wordt 
de regelgeving van alle zomercompetities traditiegetrouw uitgebreid 
opgesomd. De data voor de ZCC zijn: 

19 april 
3 mei 
17 mei 
31 mei 
14 juni 
28 juni 
16 augustus 
30 augustus 
13 september 
27 september (slotdag Nijkerk/Nieuw-Loosdrecht) 

Voor de Zomer Triplette Competitie dienen wel de spelers per team te 
worden opgegeven. De speeldata voor deze competitie zijn; 

29 april bij JdB Almere in Almere 
6 mei bij Les Caillloux in Zeist 
27 mei bij De Hakhorst in Leusden 
10 juni bij Petanque Barneveld in Barneveld. 

 
De inschrijfformulieren hangen op het mededelingenbord van De 
Sportcommissie. Het is voor ons zelf wel handig om de teams voor de 
ZCC op papier te hebben dus geef dit wel op. 
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Interne competities 
De interne competities zijn afgerond. Als u dit leest zijn de eindstan-
den opgemaakt en de nieuwe indelingen opgesteld. Zoals het er nu 
uitziet gaan we op dezelfde voet verder als in 2017. Dus één klasse 
voor de triplettencompetitie en twee klassen voor de doublettencom-
petitie. De tête–à–têtecompetitie zal door gebrek aan belangstelling 
wederom niet doorgaan. 
 
Afmelden interne toernooien 
De Sportcommissie heeft bericht ontvangen dat het voor sommige 
(nieuwe) leden niet duidelijk is wie ze moeten benaderen als men zich 
wil afmelden voor een toernooi als men ingeschreven staat. De Sport-
commissie erkent de belangrijkheid hiervan. Bij het laatste Sinter-
klaastoernooi was, nadat de inschrijflijst was weggehaald, de naam en 
telefoonnummer van de betreffende wedstrijdleider op de flyer bijge-
schreven zodat men wist wie benaderd kon worden.  
De Sportcommissie zal in de toekomst op de vooraankondigingen in 
het Bouletin de naam van de betreffende wedstrijdleider met tele-
foonnummer(s) vermelden. Ook op de flyer boven de inschrijflijst 
staat deze dan vermeldt. Men kan natuurlijk ook altijd een e-mail stu-
ren naar sc@jbcdehakhorst.nl 

    

De redactie wenst u gezondheid, 
geluk en veel leesplezier in 2018! 
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Boulevrienden, 
 
 Ik wil iedereen bedanken voor de aandacht die ik heb gekre-
gen van jullie tijdens en na mijn operatie aan de Aortaklep en 
een Bental aan de Aortawortel. 
Zoveel kaarten en telefoontjes, bedankt.  Ik ben weer bezig 
mijn conditie op te bouwen, dus komen we elkaar wel weer 
tegen op de boulebaan. 
Nogmaals bedankt. En een knuffel (Alleen de dames). 
 
Gijs Oudshoorn 

    

Uitslag ITC november 2017

plaats team nr spelers G W S

1 team3 Edith v/d Loo+Arnold v/d Loo+Bert d Uijl 18 15 99

2 team7 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 18 14 62

3 team5 Joop v Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes 18 14 56

4 team2 Paul Dijkstra+Ank Christ+Karel Christ 18 11 49

5 team1 Anja Engelbert+Michel Bara+Will Rademakers 18 11 25

6 team17 Wim v Middendorp+René v Luijendijk+Nel Bos 18 10 12

7 team19 Tiny Ham+Martha Oudshoorn+Gijs Oudshoorn 18 10 17

8 team4 Elly Hoebe+Ton Jetten+Piet v Opijnen 18 9 6

9 team16 Anneke Esko+Rikje v Straten+Jozias d Zeeuw 18 9 5

10 team13 Timo Kraak+Hennie Halla+Albert van Tweel 18 9 8

11 team8 Ben Pennekamp+Gerrit d Graaf+Gerard Bakker 18 9 -22

12 team15 Nel v Meerendonk+Aat Lankamp+Cocky v/d Loon 18 8 -16

13 team18 Ria v Wegen+Will Vendeville+Cees Vendeville 18 8 -23

14 team12 Ellen v/d Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko 18 8 -44

15 team6 Cora Martens+Tom Martens+Jan Kuijper 18 8 -12

16 team14 Truus Ruarus+Petra v/d Kuij+Ad v/d Kuij 18 8 -9

17 team9 Tjitske Moro+Anna Kruseman+Bram Kruseman 18 7 -21

18 team11 Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 18 6 -37

19 team10 Berend Heil+Sanna Borst+Martin Borst 18 6 -47
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 plaats team nr spelers G W S ond 

1 team11 Hans Hijne+Henk Renkers 8 7 35   

2 team12 Arnold van der Loo+Will Rademakers 8 7 35   

3 team2 Frank Maes+Ans Maes 8 6 21   

4 team10 Koen Verf+Paul Dijkstra 8 5 38   

5 team1 Herman Kok+Joop van Kersbergen 8 5 24   

6 team6 Harry Wolters+Martha Oudshoorn 8 5 23   

7 team4 Cora Martens+Tom Martens 8 5 20   

8 team17 Jan Kuiper+Ton Jetten 8 5 20   

9 team3 Slimen Ben Ahmed+Carla de Wilde 8 5 14   

10 team13 Patric de Hogenes+Tijmen de Kruijff 8 5 10   

11 team20 Piet Boddeman+Willem Verboom 8 5 9   

12 team8 Tiny Ham+Gijs Oudshoorn 8 5 8   

13 team14 Wil Vendeville+Cees  Vendeville 8 4 2   

14 team7 Joop de Wilde+Bertus Danen 8 3 -2   

15 team9 Fred Schaap+Karel Termaaten 8 2 -24   

16 team5 Marjan Vreeswijk+Henk Boer 8 2 -25   

17 team19 Timo Kraak+Anja Engelbert 8 2 -26   

18 team16 Max Bremer+Riet Bremer 8 1 -46   

19 team18 Carla van Tellingen+Frida Swart 8 1 -59   

20 team15 Lydia Stroebel+Peep Vreeswijk 8 0 -77   

WODOCO, stand na 13 december 
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    Toernooi voor 

Stichting Habari. 

 

 

 

O p zaterdag 2 december werd met 82 spelers (2016: 80) het jaar-

lijkse Sinterklaastoernooi gehouden voor Stichting Habari*).              

Het toernooi is gewonnen door Miep van Winterswijk.  

     De inleggelden voor deelname aan het toernooi komen geheel ten 

goede aan de Stichting Habari. Ook kunnen de deelnemers extra do-

naties doen in een speciale doos tijdens het toernooi en nog geduren-

de 1 week na het toernooi. Donaties kunnen ook nog op een bankre-

kening worden gestort, zie het eind van dit verslag. De Stichting Haba-

ri, opgericht in 2009, is gevestigd te Amersfoort en is erkend als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling, dus vrij van belasting. Zij richt zich 

op kleinschalige projecten voor scholing en gezondheidszorg in Kenia, 

Ethiopië en Na-

mibië. Het be-

stuur bestaat uit 

vrijwilligers die 

zelfs geen kos-

ten in rekening 

brengen.              

     Alle gelden 

komen zo ten 

goede aan de mensen op de betreffende locaties in  Afrika. 
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     Jos Boersema kon wegens ziekte niet aanwezig zijn. Wij wensen 

hem beterschap. In plaats van Jos  gaf van de stichting de heer        

Tijmensen  een heldere uitleg van de voornaamste projecten alvorens 

de wedstrijdleiders Joop van Kersbergen en Karel Christ de aftrap van 

het toernooi gaven. Het werd feestelijk toen de jarigen Joop van Kers-

bergen en Eelke Algra massaal werden toegezongen. Op hun beurt 

zorgden zij voor een kleine traktatie 

bij de bar.   

     Het toernooi omvat 3 wedstrijden 

waarbij door husselen de teams 

worden gevormd. Er werden na 

afloop een aantal leuke Afrikaanse 

prijsjes  door de heer Wolleswinkel 

uitgedeeld. 

     De winnaar Miep van Winters-

wijk, blij, blij, blij, won alle 3 wed-

strijden met een saldo van 22 pun-

ten (zelfs 1x 13 - 0). 

Dit is  Miep van Winterswijk!!! 
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     De volgende 9 spelers wonnen ook alle 3 wedstrijden: Joop de Wilde 

+21, Gerard Bakker +21, Ton Jetten +18, Martin Borst +15, Karel Christ 

+15, Frans van der Loon +15, Sanna Borst +12, Tiny Ham +11 en Cobie 

Jetten +5. 

Dank gaat 

uit naar de 

vrijwilligers 

Addy, Paul 

en Tom 

(bardienst) 

en Joop en 

Karel (WL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opbrengst van de inleggelden en de giftenbus samen was € 432,30. 

Als u nog geld wilt overmaken dan kan dat op bankrekening 

NL19RABO0153217421 van  

*) Stichting Habari: www.stichtinghabari.nl,                                                

2: Joop de Wilde  3: Gerard Bakker 

4: Ton Jetten 5: Martin Borst 

http://www.stichtinghabari.nl
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H et laatste Vrijdagavondtoernooi van 2017 is glansrijk ge-
wonnen door Marco van Gils.  Met twee keer een 13-0 en één keer 
een  13-1 bezorgde hij, samen met zijn maatjes, de tegenstanders 
geen prettige avond. Hij zal daar niet wakker van gelegen hebben. 
De goedgevulde mand heeft hij dik verdiend. 
 
     Met 41 deelnemers kunnen we spreken van een normale be-
zetting van dit toernooi. Na de sportieve strijd bleken er 7 deelne-
mers te zijn met 3 overwinningen en die hadden allen recht op een 
prijs.  
Eerste dus Marco van Gils +38, gevolgd door Wil Rademakers +24, 
Koen Verf +21, Arie Wijnbelt en Cobie Jetten beiden +18 met dezelf-
de uitslagen, Karel Christ ook +18 maar een mindere partij  en Kees 
Duerink +8.  

Marco wint met overtuiging 
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     Voor de 5 beste spelers met 
2 overwinningen was er ook 
prijs en dit waren Riet Bremer 
+15, Cora Martens +15, Aat 
Lankamp +14, Albert van den 
Tweel +9 en Gerda van Brug-
gen +7. 
Voor de 4 beste spelers met 1 
overwinning was ook nog prijs 
en dit waren Wim Lankamp +3, 
Jopie Voogt -1, Max Bremer -2 
en Cock Hakkennes -3. 
 
     De poedelprijzen gingen 
naar de 2 mannen die daar het 
meeste recht op hadden: Geert 
Blom en Harry Wolters met 
respectievelijk 0-27 en  0-28. Maar die zullen daar ook niet wakker 
van hebben gelegen. 
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Koffietoernooi 
december 

E en dag eerder viel er een dik pak sneeuw, waardoor het er nog 

heel wit uitzag. Maar wedstrijdleider Joop van Kersbergen mocht op 

13 december op het Koffietoernooi toch nog 33 mensen verwelkomen 

Die bikkels trotseerden met volle moed de striemende regen.                                                  

Arie Wijnbelt won het toernooi. 

 

     Er waren een paar koplopers na 

2 partijen, maar dat geeft nog geen 

enkele garantie dat de derde partij 

ook met succes zal worden afgeslo-

ten. De koplopers waren Hans de 

Vaal met een saldo van 19, Arie 

Wijnbelt saldo 17 en Harm Fledde-

rus saldo 16. Wij zeggen dikwijls 

tijdens het boulen dat zolang het 

geen 13 is  er nog van alles kan ge-

beuren. De derde partij speelde 

Arie Wijnbelt de sterren van de 

hemel (13-1) ten koste van Tineke 

Verheij en Gerda Vonhof. Zo werd 

Arie  eerste, score 3+29. 
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Het Bouletin in kleur: 
Kijk op www.jbcdehakhorst.nl/over ons/clubblad Bouletin 

 
     Vijfde met 2½ gewonnen partijen en prijs Carla de Wilde +12 en 
Réne Evers +8.  
 
     5 boulers met 2 gewonnen partijen mochten naar de prijzentafel: 
Harm Fledderus, Kees Duerink, Ton Jetten, Wil Boer en Wout Klok.  
Naar de prijzen tafel met 1½ gewonnen partij: Theo Herder en Jan 
Boersen. Goed voor een prijs met 1 gewonnen partij: Madeleine van 
der Veen en Max Bremer. 
 
     Dan zijn we nu aangekomen bij de aanmoedigingsprijs: een  YOGA-
LES.  Die was voor Christien de Vries. Wat moet ik hiermee, vroeg 
Christien zich af, ik kom toch niet naar Leusden voor een YOGALES? 
Maar het kwam goed, want een ander wist wel iemand daarvoor. Dus 
met lege handen naar huis.  
 

     Na de barmensen en de prijzeninkoopster bedankt te hebben was 

het om 12.50 uur tijd naar huis te gaan. 
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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 

N ormaal gesproken heb ik er een soort                                         
zesde zintuig voor en dat heeft mij in mijn leven                                                   
ongetwijfeld heel veel keren gered. Niet dat ik                                                     
het wetenschappelijk kan onderbouwen maar toch                                              
kan ik mij heel wat keren herinneren dat er in bepaalde situaties een 
alarmbelletje ging rinkelen dat mij deed besluiten om een andere weg 
te nemen of bepaalde situaties probeerde te ontlopen.  
 
     Het is natuurlijk ook wel eens gruwelijk mis gegaan hoor en dan 
doel ik niet op de goedbedoelde waarschuwing die  wijlen mijn 
schoonvader mij gaf over Edith toen hij zei “Arnold, het is een Boer 
dus je gaat het niet makkelijk krijgen”. Achteraf is dat reuze meege-
vallen. Maar goed, ik dwaal af.  
 
     Dit keer ging het dus ook behoorlijk mis. Het gebeurde tijdens het 
laatste Kersttoernooi (wat was het weer gezellig). Na een partij loop 
ik, nog nagenietend van de glorieuze overwinning, terug over het pad. 
Een tiental meters voor me staan een paar vrouwelijke leden, mag ik 
dat nog wel schrijven?, en ze kijken mijn richting op. Op dat moment 
hadden de alarmbellen keihard af moeten gaan maar dat deden ze 
niet. Ik had rechtsom moeten keren om gewoon bij een partij te gaan 
kijken maar dat deed ik niet. In mijn naïviteit dacht ik dat deze vrou-
wen wel opzij zouden stappen 
om mij er langs te laten. Dat de-
den ze dus niet, sterker nog, ik 
werd ingesloten zodat ik geen 
kant meer op kon. Arnold, jij 
weet dit vast wel. Als een vrouw 
een kale poes heeft wat is daar-
voor het Engelse woord? Bam! 
Zoiets verwacht je niet en zeker 
niet van vier vrouwen op onze club.  
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     Het angstzweet breekt me uit en ik voel me langzaam dieprood wor-
den. Ik probeer er onder uit te komen door aan te geven dat ik de uit-
slagen moet gaan verwerken, maar daar trappen ze niet in. Nee, dat 
doet Tom wel, help ons nou even, jij moet dit weten. Waar ze dat op 
baseren ontgaat mij volledig. Dat deze vier vrouwen niet weten wat dat 
specifieke Engelse woord daarvoor is impliceert voor mij dat zij waar-
schijnlijk geen ervaringsdeskundigen zijn. Mijn plastisch voorstellings-
vermogen begint zijn werk weer te doen en ik voel me steeds ongemak-
kelijker.  Mijn hersenen draaien op volle toeren maar met welke optie 
ik ook aankom, het stelt ze niet tevreden. Voor mijn gevoel na een uur, 
maar waarschijnlijk al na 30 seconden, komt de verlossing als één van 
de vrouwen zegt “nou ga maar, aan jou hebben we ook niks”. Normaal 
gesproken zou ik me diep beledigd voelen bij zo’n uitspraak maar nu 
was ik alleen maar opgelucht.  
 
     Later zou iemand mij aanschieten met de vraag waarom liep jij nou 
zo hard naar de kantine? Als ik, terwijl ik wat uitslagen aan het verwer-
ken ben, mijn gedachten weer een beetje op een rijtje krijg hoor ik van-
af de stamtafel een hoop gegil en gelach en ja hoor, daar zitten de vier 
vrouwen en hebben dezelfde vraag ongetwijfeld aan de daar aanwezi-
gen voorgelegd.  Toch wel nieuwsgierig of ze het antwoord al wisten en 
gesteund door het idee dat er nog meer mensen aan die tafel zaten ben 
ik er naar toe gelopen. Het antwoord wisten ze nog niet maar ze had-
den wel iemand zo gek gekregen om te gaan googelen. Dat zo iets je 
toch niet los laat blijkt als ik de volgende ochtend toch op internet ga 
kijken of ik het antwoord kan vinden maar ik kom niet verder dan 
plaatjes van een lelijke kale kat, de sphynx genaamd.  Dit nog even ge-
maild naar één van de dames die me in haar antwoord nog even wees 
op een aantal andere mogelijkheden van scheren.  
 

     Eén ding weet ik zeker, deze vier dames zal ik voortaan toch met an-
dere ogen bekijken dan voorheen. 
 
Redactie: de vertaling is bald cat. Maar waar heb ik toch het idee van-
daan  dat de vertaling niet het échte probleem was waar Arnold mee 
worstelde. 
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E r was een lange 
lijst met inschrijvin-
gen, maar gaande-
weg waren er wat 
afzeggingen. 
Uiteindelijk waren er 
op 15 december toch 
nog 77 deelnemers 
die de strijd wilden 
aangaan.                                                                                                              
De winnaar was 
Wim van Valken-
goed. 
 
     Na 2 speelrondes 
ontstond er al een 
spannende strijd om 
de eerste en tweede 
plaats. 
Er waren 8 personen 
die 3 gewonnen par-
tijen hadden. 
De winnaar van het Kersttoernooi is geworden Wim van Valkengoed 
met een saldo van +25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDSYSTEEM: 3 HUSSELPARTIJEN 

verslag 
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     Op de 

tweede 

plaats eindig-

de Wim Lan-

kamp met 

+22, op de 

derde plaats 

Arnold van 

der Loo met 

+21, vierde 

was Joop van 

Kersbergen,                             

vijfde                    

Frans van der Loon, zesde Albert van den Tweel, zevende de eerste 

vrouw in dit rijtje Dolly Wijnbelt en op de achtste plaats Wout Klok. 

 

De wedstrijdleiders: Tom Martens (l) en Arnold van der Loo. 

2e 
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     28 personen hadden 2 partijen 
gewonnen met als beste hiervan 
Cobie Jetten die na 2 twee speel-
rondes als eerste geplaatst stond 
maar helaas haar derde partij ver-
loor. 
 
     35 personen wisten toch 1 partij 
te winnen en 6 personen hebben 
helaas alle partijen verloren. 
 
     Met dank aan de dames van de 
inkoop die voor de prijzen gezorgd 
hebben en genoeg prijzen konden 
inkopen zodat alle spelers in de 
prijzen vielen en een prijs konden 
uitzoeken, en met dank aan de 
mensen achter de bar is het een 
geslaagd Kersttoernooi geworden. 
 

     Alle prijswinnaars gefeliciteerd en fijne feestdagen en een voor-
spoedig 2018. 

3e 5e 
4e 
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     Deze foto is een variant op een liedje van Boudewijn de Groot over 

een eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur enz.. : het is de 

eenzame bouler J. die vol verwachting aan het Kersttoernooi begon. Hij 

won vorig jaar (2016) het Kersttoernooi en won ook zijn eerste partij in 

het Kersttoernooi van 2017. Dat schept verwachtingen. Dus nog maar 

even oefenen tussen de eerste en tweede partij. Het mocht niet baten, 

want hij verloor de tweede partij met 13 - 10. Het toernooi winnen kon 

niet meer, maar hij won toch nog zijn derde partij en eindigde op de 17e 

plaats. Toch nog in de top van het toernooi. 

      In die 2e partij schoot hij in het begin tweemaal mis, maar raakte wél 

het but en kreeg daardoor punten. Geluk, vond zijn tegenstander 

(schrijver dezes F.). Nou, ik zal gaan oppassen, zei J., want anders ver-

schijnt er nog een stukje over mij het Bouletin. 

     J. schoot daarna nog 2x het but. Daarmee besliste hij zelf dat dit stuk-

je moest verschijnen. 
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Eregalerij 2017 
Zie ook onze website www.jbcdehakhorst.nl 

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 

Sinterklaastoernooi 

Miep van Winterswijk 

Kersttoernooi 

Wim van Valkengoed 
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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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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 

        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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