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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
13. dank Betsy en Wim Mosterd 14. dank Ank Christ 15. In Memoriam Lies 
Hover 18. flyer Kwartettentoernooi  19. flyer Hart-van-Nederlandtoernooi 
20. flyer Kwintettentoernooi  26. organigram  32. herhalingsles reanimatie  
34. gratis trainingen  
 

Kopij   a.u.b. inleveren uiterlijk  maandag  26 maart, 11 uur.  

Het Bouletin van april komt uit op vrijdag 30 maart. 

Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 26 maart van 16.00 -  17.00 uur en 19.15 - 19.45 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!! 

Zondag 1 april gesloten wegens Pasen 

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

wo. 28-02 WODOCO 19.30 uur 

za. 03-03 Intern Kwartettentoernooi **) 11.00 uur 

di. 06-03 Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur 

za. 10-03 NPC 12.00 uur 

wo. 14-03 Koffietoernooi 09.30 uur 

do. 15-03 WDC 19.30 uur 

za. 17-03 Hart-van-Nederlandtoernooi **) 10.00 uur 

di. 20-03 Interne Tripletten Competitie 20.00 uur 

vr. 23-03 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur 

za. 24-03 NPC 12.00 uur 

di. 27 –03 Reanimatiecursus **) 09.30 uur 

do. 29-03 Party. Alleen voor genodigden!!!!!! 18.30 uur 

za. 31-03 Party. Alleen voor genodigden!!!!!! 14.30 uur 

zo. 01-04 Gesloten!!!! 1e Paasdag.  

ma. 02-04 Intern Kwintettentoernooi **) 10.00 uur 

di. 03-04 Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur 

wo. 04-04 WODOCO 19.30 uur 

za. 07-04 NPC 12.00 uur 

zo. 08-04 Open Husseltoernooi (optioneel) 13.00 uur 

wo. 11-04 Koffietoernooi 09.30 uur 

vr. 13-04 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur 
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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


6 

 



7 

  

 

  Van de Voorzitter 

Beste mensen, 
OVERLIJDEN LIES HOVER 
Op 2 februari is na een kort ziekbed overleden                                                
ons lid Lies Hover. De crematie heeft donderdag                                                    
8 februari in besloten kring plaatsgevonden. Hierbij                                       
waren enkele leden van ons aanwezig.                                                                   
Een In Memoriam vindt u elders in dit nummer. 
 
VERKIEZINGEN EN SPORT 
De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Onnodig om u 
allen op te roepen om toch vooral te gaan stemmen.  Op dinsdag 6 
maart, aanvang 20.00 uur, vindt er een debat plaats in Fort33 te Leus-
den met als onderwerp “Vitaal Leusden”. Sport en sportverenigingen 
krijgen hierin ook ruimte om met de lokale partijen in debat te gaan.  
Als voorzitters van een aantal sportverenigingen zullen wij met enkele 
gezamenlijke voorstellen, vragen of stellingen komen. Vanzelfspre-
kend bent u van harte welkom op deze avond. 
 
GROOT TOERNOOI MIDDEN NEDERLAND 
Het district wil proberen om dit jaar een groot toernooi te organise-
ren in haar werkgebied. Een aantal verenigingen gaat in overleg hier-
over. Namens onze club zal ik vanuit het bestuur en Anton Kunenborg 
vanuit de sportcommissie zitting nemen in deze commissie.  
 
VACATURES 
Fijn is het te melden dat naar aanlei-
ding van onze oproep de Oud Papier-
commissie weer op sterkte is. Ook 
ziet het er naar uit dat er twee nieu-
we barroosteraars gaan komen. Dank 
voor de aanmeldingen. Vrijwilligers 
zijn nog altijd welkom en wij maken 
dan graag gebruik van uw diensten. 
Vele handen maken immers licht werk. 
 
 



8 

  
 
OUD PAPIER 
Ja, dat ging flink mis in januari door het wegblijven van de container. 
De nieuwe leverancier per  1 januari had als postadres  “Sluisje”, en 
dat werkt echt niet. Een troost is dat het ook bij andere verenigingen 
mis ging bij deze eerste keer. Dank aan onze mensen voor het extra 
werk dat dit met zich meebracht. 
 
SPONSORING 
Door bedrijfsbeëindiging van Restaurant Croy Sterrenbosch komt het 
contract als adverteerder te vervallen. Maar wij verwelkomen in dit 
nummer wel een nieuwe adverteerder, te weten de RABO-bank.  
 
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 
Deze treedt per 25 mei 2018 in werking en verplicht organisaties om 
de privacyrisico’s van gegevensverwerking in kaart te brengen. En zo 
nodig maatregelen te nemen om deze risico’s te verkleinen. Vanzelf-
sprekend zullen wij dit ter hand nemen en u daarover informeren. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
De kascontrolecommissie 
heeft haar werk gedaan. 
Onze secretaris is druk 
doende alle benodigde 
agendastukken te verzame-
len. De planning is om deze 
uiterlijk begin maart digi-
taal toe te zenden voor on-
ze vergadering op donder-
dag 18 april. 
 
Tenslotte, 
Nog even afzien maar het moet echt voorjaar gaan worden. Fijne 
maand allen. 
 
Harry. 

18 april!!!! 
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Bestuursvergadering 
De eerstvolgende vergadering vindt op 15 maart                                             
om 13.00 uur plaats.  Mocht er iemand zijn die                                                      
iets wil voorleggen aan het bestuur, schroom niet,                                                
maak een afspraak voor één  van de                                                                 
bestuursvergaderingen welke vallen op de derde                                                 
donderdag van iedere maand. Of benader één van                                                  
de bestuursleden.  

 

Mailbox  
Bijzonder is, dat ook in de mailbox weleens tips en 
trucs  binnenkomen van onze clubleden. En waarom 
niet ?! Over het algemeen zijn dat   ideeën waar geen 
grote consequenties aan vastzitten. Het zijn meer   
lumineuze ideeën als taakverlichting /oplossing  voor 

derden met de vraag of wij als bestuur dat zien zitten.  Fijn dat er mee-
gedacht wordt. Het is niet zo dat we ons vervelen, want het bestuur is 
nog steeds onderbemand. Ook daar moeten oplossingen voor bedacht 
worden. Werp eens een blik op het organigram dat in de kantine hangt. 
Misschien is er iets voor je bij dat al een tijdje op de List to Do staat.  
Gelukkig zitten wij niet zoals die ene boulevereniging zonder voorzitter, 
secretaris en penningmeester met als bestuur 1 lid. Het is niet altijd 
groener aan de overkant.   
Via de mail kwam het verslag van de vergadering van de bondsraad van 
eind november 2017 binnen. Daarnaast enkele sponsorcontracten voor 
de reclame in het Bouletin en een duidelijk overzicht voor de container-
plaatsing t.b.v. oud papier in 2018. Een uitnodiging voor Dag van de 
Sportaccommodaties 2018 ( soort van beurs ) werd doorgestuurd naar 
het Klussenteam. De kraam ledverlichting zou hen  aan kunnen spreken.  

 
Aanverwante zaken 
Er is telefonisch contact geweest met de N.J.B.B.  Zij hebben Arie en Dol-
ly Wijnbelt benaderd en een interview afgenomen. Deze is eerdaags in 
het Nieuwsbouletin van de bond  terug te vinden.  Of op onze website 
www.jbcdehakhorst.nl/lidmaatschap/NJBB   
 

http://www.jbcdehakhorst.nl/lidmaatschap/NJBB
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We hadden het voornemen een werkbezoek af te leggen bij boulevere-
niging ’t Dupke in Sint-Michielsgestel. Dat stond gepland op de avond 
van 18 januari. Vanwege de enorme sneeuwval en de uitwerking daar-
van op het verkeer is het er niet van gekomen.  Door de verenigings-
drukte en carnavalsperikelen wachten we op een nieuwe afspraak.  
 

Matchbeurs 
 In het Bouletin van februari schreef ik al dat     
1 van de 3 mat- ches was vervallen. De tweede 
is nu verwerkt en rond. Deze match is toegeschre-
ven aan de RABO- BANK en resulteerde in een ad-
vertentie in ons clubblad. Zolang de Gemeente 
nog niet is ver- huisd, laat de derde match op 
zich wachten. Denk hierbij aan stoelen voor 
onze kantine.  
 

NJBB contributiestructuur 
In 2016 werd al duidelijk dat een nieuwe contributie-opzet per 1 janua-
ri 2017 niet haalbaar zou zijn. Het voorstel per 1 januari 2018 is door 
het Bondsbestuur tijdens de Bondsraadsvergadering eind november 
2017 teruggenomen. 
Er komt een nieuw voorstel in de Bondsraadvergadering van eind 
2018. In de ledenraadbijeenkomst van april 2018, waarbij Rijk Esko en 
Irene Maes-van der Werff onze vereniging zullen vertegenwoordigen, 
zal ook hier uitgebreid over worden gesproken. 
 

Koffietoernooi  
Woensdagochtend 14 februari was het weer een gezellige drukte op 
de club. Daarbij wil ik enkel de opmerking maken dat er meer choco-
mel gedronken werd dan koffie. Een chocomeltoernooi dus. Even gin-
gen we terug in de tijd. Met de hand afwassen. Dat zal voor de mees-
ten alweer een tijdje geleden zijn. Die dag is er onverwachts veel werk 
verzet door de barmedewerkers. Het koffieprobleem heeft zich diezelf-
de ochtend nog opgelost en de nieuwe vaatwasser is onderweg. Alle-
maal weer tevreden.  
 
Irene Maes-van der Werff 
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Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
Marwin van Diermen op 1 februari 2018, die al eerder lid is geweest. 
Gerard Dijksterhuis op 1 februari 2018. 
Marwin en Gerard, van harte welkom. 
 
Overleden: 
Lies Hover op 2 februari 2018 
 
Ontvangen opzeggingen m.i.v. 31 december 2018: 
Ria van der Laan op 5 februari 2018 
Cisca Klerk op 5 februari 2018 
 
Een adreswijziging die eind januari 2018 al is ingegaan: 
Ans en Frank Maes zijn (tijdelijk) verhuisd naar Diamantweg 16-G,   
3817 GK Amersfoort. 
 
Aantal leden op  19-2-2018 conform telling onderaan de ledenlijst = 283 

Wij, Betsy en Wim Mosterd willen jullie, leden en bestuur, 

hartelijk bedanken voor de mooie grote bos bloemen die    

onze 60-jarige huwelijksdag extra fleur gaf. 
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Beste leden van de Hakhorst 
 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de telefoontjes, 
kaarten en bloemen van Lief en Leed na mijn                         

schouderoperatie in Nijmegen. 
Volgens de orthopeed is de operatie geslaagd. Wat de 
gevolgen zijn kunnen we pas bepalen als ik over twee 

weken van de mitella af ben en ik mijn linker arm weer 
ga gebruiken. 

Ik hoop dan ook weer na een poosje te kunnen boulen. 
 

Ank Christ 
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                       In memoriam Lies Hover 

Op  2 februari overleed op de leeftijd van 69 jaar                      
Lies Hover. Lies was slechts een paar jaar lid van onze 
club, waar zij graag kwam. 
Lies een heel fijn mens die veel vrijwilligerswerk ver-
richte. 
Lies stond voor iedereen klaar, daar waar het nodig 
was, in veel besturen was zij actief.  Haar liefde voor 
Hans ,Rogier, Rolien, André en kleinzoon Sven was alles. 
Ik zie nog op het bord staan toen Lies in het ziekenhuis 
lag de boodschap van Sven "Oma ik hou van je".  
Lies vond vakanties ook zo leuk Texel, Duitsland, Zuid 
Frankrijk, Egypte e.d. Actief was Lies ook bij de buurtver-
eniging de Reno in Amers- foort: klaverjassen, sjoel-
avonden, bingo's. 
Sport was een rode draad in haar leven, op hoog niveau geturnd, daarna handballen. 
Toen is zij overgestapt op andere ballen, zij ging jeu-de-boulen. Lies was fanatiek, maar 
op een sportieve manier. Mooie resultaten  bij Nederlandse kampioenschappen, daar 
was je terecht trots op. Lies had nog plannen, een nieuw appartement, met z'n allen 
naar Texel in juni, helaas kan zij dit niet meer  beleven. 
Een bijzondere vrouw is heengegaan. 
Altijd vriendelijk, eerlijk en trouw. 
Ik kan het niet laten om het afscheid van Sven aan zijn oma weer te geven: 
Wat vond ik het fijn, 
om met jou samen te zijn, 
Jij deed op donderdag spelletjes met mij, 
daarvan werd ik erg blij. 
De uitstapjes die wij hebben gemaakt, 
al die keren dat jij mij hebt aangeraakt 
Vaak kwam jij bij mijn tenniswedstrijden kijken, 
andere dingen moesten daarvoor wijken. 
Jij was mijn trouwste fan, 
en dat blijf jij waar ik ook ben 
Jij maakte zelfs toen je ziek was vaak een grap, 
ik lachte me dan slap. 
Ik had nog zoveel met je willen doen, 
nog eens praten, een knuffel,  een dikke zoen. 
Wij hebben veel leuke dingen gedaan, 
die zullen voor altijd in mijn geheugen staan. 
Met een grote glimlach, 
zeg ik je nu gedag.  
 
Oma Lies ik ga je heel erg missen, jij bent voor altijd in mijn hart. 
Wij wensen Hans, kinderen en klein kind veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
De crematieplechtigheid werd op 8 februari in besloten kring gehouden. 
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Paastoernooi 
Op 2e Paasdag, maandag 2 april, organiseren we weer het Kwintetten-
toernooi. Omdat de husselversie daarvan vorig jaar een groot succes 
was gebeurt dit weer op dezelfde manier. U schrijft individueel in en 
door loting worden de teams vastgesteld waarmee u dit toernooi gaat 
spelen. De flyer en inschrijflijst hangen al op het bord van de Sport-
commissie. Deelname aan dit toernooi gaat op volgorde van inschrij-
ven. Deelname is verzekerd bij een veelvoud van 5 inschrijvingen. Zijn 
er dus 64 inschrijvingen dan spelen de eerste 60 inschrijvingen mee 
en de overige 4 zijn reserves tot nummer 65 er bij komt. Valt er ie-
mand uit dan die plek niet opvullen maar onderaan aanvullen. Wacht 
dus niet te lang met inschrijven. Vorig jaar hebben we ook een paar 
mensen moeten teleurstellen. In 2017 hadden we 14 teams. We ho-
pen dat aantal dit jaar ook weer te behalen. 
 

Abronatoernooi 
Zondag 15 april wordt het Abronatoernooi georganiseerd. Daarnaast 
mag er deze dag ook vrij gehusseld worden. 

Het leven lijkt op een onhandig samengestelde maaltijd: 
terwijl men met ongeduld op het voorgerecht zit te wach-
ten, blijkt het hoofdgerecht al te zijn gepasseerd.         
(Franz Kafka) 
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Verslag van een NPC wedstrijd 
team Hakhorst 6  

O p zaterdag 17 febr. Jl. heeft  Hakhorst 6 de inmiddels 10e NPC 
wedstrijd thuis gespeeld tegen Les Sabots uit Veenendaal. 
Ons team dat aanvankelijk sterk de competitie was gestart met 
winst tegen PVN 5, Les Sabots,  Amicale de Petanque en een gelijk-
spel uit bij De Teerling, leverde ons 7 punten op. Daarmee stonden 
wij hoog op de ranglijst. Tot wij op 9 december 2017 de ontmoe-
ting  thuis verloren tegen Les Cailloux.    
 
     Inmiddels was duidelijk geworden dat zowel Ad v. W. en Lies 
ernstig ziek waren geworden. Lies overleed helaas op 2 febr. jl., 
doch Ad zal na diverse medische onderzoeken en behandelingen 
inmiddels weer gaan aansluiten. 
 



23 

     Wij hebben een team waarbij de teamleden met elkaar hebben 
afgesproken dat het resultaat minder van belang zal zijn dan het 
spelplezier. 
De ziekten van Ad. V. W. en Lies, alsmede  het overlijden van Lies 
hebben, mijns inziens, wel zoveel impact gehad en ons zo flink uit 
balans gebracht dat wij  4 wedstrijden op rij na 11 nov. 2017 verlo-
ren.   
 
     Voorafgaande aan de te spelen thuiswedstrijd, die wij altijd met 2 
andere  Hakhorstteams tegelijk binnenspelen, wordt er geloot welk 
van onze teams waar gaat spelen.  De 16 binnenbanen zijn dan al 
vooraf  in 3 speelvakken verdeeld door lijnen te spannen op de 
vloer. 3 teamleiders nemen elk, voorafgaande aan de wedstrijd uit 
de bekende blauwe zak een blokje met een nummer 1, 2 of 3. 
Deze handelingen worden telkens, als wij thuis spelen, voor aan-
vang van de wedstrijden verricht. 
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       De wedstrijd thuis welke op 17 februari  jl. met 2 invallers werd 
gespeeld werd door ons met ruim verschil gewonnen. 
Een ieder zal nu denken, ja dat is toch simpel, je vraagt gewoon 2 
toppers en dan komt het goed. 
Nou, dat is precies wat wij gedaan hebben, en ik verzeker een ieder 
dat goede invallers goud waard zijn, zoals weer het geval bleek. 
 
     Hoe het vervolg van de competitie zal verlopen kan ik niet voor-
spellen. Lies is ons helaas ontvallen, maar wij zullen hopelijk het 
spelletje wel met AD v. W.  kunnen vervolgen. Zowel het spelplezier 
als ook de punten zullen dan mogelijk gaan terugkeren. 
 
Teamleider Hakhorst 6. 

   Hart-van-Nederlandtoernooi 

H et tweede Hart-van-Nederlandtoernooi van het winterseizoen 
2017-2018 bij Jeu-de-boulesclub De Hakhorst te Leusden op zaterdag 
10 februari 2018 is gewonnen door Tom van der Voort en Charles Ge-
lijn uit Bergen op zoom. 
 
     Het populaire toernooi was zoals altijd weer volgeboekt met deel-
nemende teams uit het gehele land, waarbij topspelers die Europees 
spelen. Het is mooi om Nederlandse topspelers in Leusden te kunnen 
zien spelen. 
 
     Er werd gespeeld met doubletten, dubbels. De deelnemers moes-
ten eerst 3 voorgelote partijen spelen in de voorronde, waarna inde-
ling op sterkte volgde in 4 poules van 8 teams. 
 
     In de finale van de sterkste poule, de A-poule, wonnen Tom van 

der Voort en Charles Gelijn uit Bergen op Zoom  met 13-2 van Henk 

Hoefakker en Henna van de Vis uit Den Dolder.  



25 

  Derde werden Anette van Velzen en Marwin van Diermen uit Apel-
doorn. Zij wonnen na een spannende strijd met 13-11 van Mourad 
El Ansari en Fred Lamberts uit Dieren. De verliezersronde van de A-
poule werd gewonnen door Harry Wolters en Arie Wijnbelt uit Leus-
den en zij waren daarmee het beste team van de organiserende 
club De Hakhorst. 

 

     De finale van de B-poule werd gewonnen door Pascal Wijnstekers 
en Henk Zeitzen, een combinatie uit Apeldoorn en St Michielgestel. 
Zij wonnen met 13-8 van Karel Christ en René van Nimwegen uit 
Leusden en Den-Dolder. Peter van Rooijen en Ronald Reneman uit 
Culemborg werden hier derde door met 13-7 te winnen van Louis 
Steringa en Renze Bosgraaf uit Hattem. De verliezersronde in de B-
poule werd gewonnen door Herman en Margriet de Roo uit Vlaar-
dingen. 

     De C-poule werd gewonnen door Cees de Ligt en Hennie 
Ansems uit Zeist en Culemborg. Zij wonnen met 13-8 van Bianca en 
Rembrand Bolweg uit Alkmaar. Tiny Ham en Marco van Gils wer-
den in deze poule derde. Zij wonnen met 13-8 van Ruud de Groot 
en Edward van der Meulen uit Zeist. De verliezersronde in de C-
poule werd gewonnen door André Zwaal en Bas Diemel uit Zeist. 

 

     De D-poule tenslotte werd gewonnen door Vince Exalto en Wim 
Boluit uit Apeldoorn. Zij waren met 13-7 te sterk voor Henk Veld-
huizen en Dik Cornelissen uit Culemborg. De strijd om de derde en 
vierde plek werd opgeëist door Will Rademakers en Frank Maes uit 
Leusden door met 13-10 te winnen van A. Kortekaas en Arie Heijne 
uit Vledder. De verliezersronde van de D-poule werd gewonnen 
door Wim van Middendorp en Michel Bara uit Leusden. 
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      ORGANIGRAM 
Februari 2018 

Moog de list vaak triomferen 

  ’t kwaad, niet zelden, straft het kwaad. 

  Menigmaal zal het verraad 

  Op ’s verraders schedel keren. 
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Een mooie prijzentafel, gezellige barmensen en 46 deelnemers. Dit 

alles inspireerde Anneke Verf blijkbaar goed want zij was de beste de-
ze avond. Met 3+22 liet ze tot haar eigen verbazing 4 verbouwereerde 
mannen achter zich die ook 3 partijen hadden gewonnen. Proficiat An-
neke, de mand is je ge-
gund. 
 
     Die andere 4 winnaars 
van de 3 partijen waren 
Harm Fledderus +20, Joop 
van Kersbergen +17, Karel 
Christ +14 en Piet van Opij-
nen +9. Uiteraard allemaal 
goed voor een prijs. 
 
     De 5 besten met 2 over-
winningen mochten ook 
een prijs komen uitzoeken. 
Dit waren Albertje Fledde-
rus +12, Gerda van Brug-
gen +12, Riet Bremer +11, 
Nel Bos +11 en Joop de Wilde +11. 
 
     Dan waren er nog 4 prijzen te 
verdelen voor de besten met 1 overwinning. Carla de Wilde +4, Jopie 
Voogt +3, Koen Verf +1 en Sanna Borst -2.  
 
     De poedelprijzen werden uitgereikt aan Wim Lankamp en Kees   
Duerink. Maar de laatste had dit te danken omdat er 3 deelnemers die 
onder hem waren geëindigd al naar huis waren gegaan. 
 
     Kwart voor twaalf kon de gezellige avond worden afgesloten. 

Anneke wint Vrijdagavondtoernooi 

Anneke kwam op het Vrijdagavond-

toernooi heel goed uit de Verf. 
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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 
I k wil het, met uw goedkeuring, dit keer                                                       
hebben over twee dingen. Het spel en de                                                                
omstandigheden waaronder dit gespeeld wordt.  
 
     Meedoen is belangrijker dan winnen. Een hele                                               
mooie uitspraak. Dan doel ik niet op de quote van                                             
Philippe Geubels die als variatie daarop zei “bij overspel zijn geen win-
naars, maar meedoen is belangrijker dan winnen”. Deze variatie is na-
tuurlijk veel leuker dan de originele uitspraak die wordt toegewezen 
aan  Pierre de Coubertin, één van de grondleggers van de moderne 
Olympische Spelen. Maar goed, aan deze uitspraak van Pierre de Cou-
bertin heb ik de afgelopen dagen veelvuldig teruggedacht tijdens de 
Olympische Winterspelen in Pyeonchang. Automatisch vertaal ik een 
dergelijke uitspraak dan naar onze eigen sport en dan met name naar 
onze club. Meedoen is belangrijker dan winnen.  
 
     Ik denk dat de werkelijkheid toch iets genuanceerder ligt. Ik kan me 
niet voorstellen dat er iemand is die, bijvoorbeeld, inschrijft voor het 
Vrijdagavondtoernooi dit dan doet met de intentie om niets te winnen. 
Lariekoek. Oh ja, natuurlijk volgen, als er niks is gewonnen, de bekende 
uitspraken als “ach, ik heb een leuke avond gehad” of “die prijzen inte-
resseren me niet”. Bullshit! Natuurlijk wil je een wedstrijd winnen en 
natuurlijk is het leuk als je na afloop met een prijs naar huis gaat. De 
uitspraak “meedoen is belangrijker dan winnen” klopt alleen maar als 
er mee wordt bedoeld dat als je niet meedoet je ook niet kunt winnen. 
In die zin is meedoen dus belangrijker. 
 
     Kom ik aan het tweede punt, de omstandigheden. Om dit een klein 
beetje aantrekkelijk te maken wil ik dit vertalen naar een competitie-
wedstrijd die ik op 17 februari met ons NPC team moest spelen bij De 
Teerling in Tiel.  
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Vooraf al door verschillende mensen van onze club gewezen op de 
erbarmelijke omstandigheden waaronder daar moet worden ge-
speeld. Een heel laag gebouw waardoor een hoge portee niet moge-
lijk is, banen van amper tien meter  lengte en amper twee meter 
breed. De zes binnenbanen waarover ze beschikken worden geschei-
den door vijf stalen palen tussen twee banen waardoor het visueel 
nog kleiner lijkt. De banen hebben ze afgebakend met lijnen die ze 
aanmerken als uitlijnen. Allemaal niet conform het NPC-reglement 
maar in mijn optiek goed verdedigbaar. Als het but daar verplaatst 
zou worden naar een naastliggende baan, of erger nog, twee banen 
verder  zou het  onmogelijk worden om tussen de palen door te spe-
len. De kans om een paal te missen is dan te verwaarlozen. Kijk, je 
kunt dan heel erg moeilijk gaan doen, zoals b.v. iemand van PVN 
deed, en maar blijven zeuren dat de banen slecht zijn, te smal, te kort 
enzovoort maar het heeft geen zin. In de eerste plaats hebben ze daar 
dispensatie voor en in de tweede plaats speelt iedereen daar onder 
dezelfde omstandigheden. Ik vond de banen heel goed bespeelbaar 
en die andere omstandigheden hebben op mij totaal geen invloed.  
 
     We hebben daar verloren. Geen moment heb ik het gevoel gehad 
dat ik het meedoen belangrijker vond. Ik had behoorlijk de pest in dat 
we daar verloren, maar dat lag aan ons zelf en niet aan de omstandig-
heden.  
 
     Rest me nog een kleine anekdote. De rit daar naar toe binnendoor 
gereden en vervolgens met het pontje bij Tiel de Waal over. Prachtige 
rit onder zonnige omstandigheden. Veel gezien onderweg, ganzen, 
reigers, roofvogels, ooievaars en wilde paarden. In Tiel aangekomen 
niet de accommodatie kunnen vinden, dus onze chauffeur belt met 
het door hem genoteerde nummer. De stem met het zuidelijke accent 
geeft mij al een gevoel van hier klopt iets niet. Om een lang verhaal 
kort te maken, als je niet het juiste nummer noteert, bel je met ie-
mand uit Best terwijl je in Tiel staat. Die omstandigheden beïnvloeden 
dus wel het resultaat. 
 
Boule en reis gezellig. 
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        HERHALINGSLES REANIMATIE 
Op dinsdag 27 maart 
zal er in ons clubge-
bouw weer een her-
halingsles reanimatie 
worden gegeven.     
Er hebben zich reeds 
6 clubleden opgege-
ven voor deze les, er is nog plaats voor 1 of 2 cursisten. 
 
     Bij een ‘hartstilstand’ is iemand bewusteloos en reageert niet op 
aanspreken of schudden; het slachtoffer ademt niet meer. Het hart 
pompt geen bloed meer rond. Dit is een levensbedreigende situatie 
die direct handelen vereist; dus direct 112 bellen en starten met re-
animeren. 
 
     Ons bestuur hecht er veel waarde aan dat een flink aantal leden de 
vaardigheid om te reanimeren leert (basiscursus) en onderhoudt 
(herhalingslessen). In een reanimatiecursus leer je de vaardigheden 
die nodig zijn om een leven te redden bij een hartstilstand. Samen 
met andere cursisten oefen je de reanimatiestappen op oefenpoppen 
en maak je gebruik van een oefen-AED. Een basiscursus duurt 4 uur. 
De herhalingslessen welke jaarlijks moeten worden gevolgd duren 2 
uur; deze worden 2 x per jaar op onze club georganiseerd.  
 
     Leden die de basiscursus reeds hebben gevolgd en mee willen 
doen met de herhalingslessen welke wij op onze club organiseren 
kunnen contact met mij opnemen om zich in te schrijven. Als je graag 
een  basiscursus wilt gaan volgen, neem dan ook even contact met mij 
op; ik kan dan - bij voldoende deelname – ook een basiscursus organi-
seren. 
 
Nanja Heijke, medische commissie. 
e-mail: nanja@heijke.net; tel. 0630598156 

mailto:nanja@heijke.net


33 

  



34 

       

 

Bouleschool Bram Kruseman  

nodigt u uit voor: 

gratis trainingen 

Woensdagen 7, 21 en 28 februari en 7 maart 2018.  

Theorie en oefening voor 

plaatsen van 13 - 15 uur 

schieten van 15 - 16 uur. 

 
plaatsen schieten 

 Graag even uw naam op het lijstje zetten dat in het clubhuis hangt. 
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         Marco wint Eerste-dinsdagtoernooi van februari 

O p dinsdag  6 februari werd het Eerste-dinsdagtoernooi weer ge-

organiseerd. Totaal waren er 72 inschrijvingen. Na 3 partijen stond 

Marco van Gils aan de top, alle 3 gewonnen( + 22).  

     Marco nam trots de goedge-

vulde mand in ontvangst.   

     Op de tweede plaats eindigde 

Tom Leijen, (3 + 21), en de der-

de plaats was voor Nel ter Burg 

( 3 + 17). De vierde, vijfde, zesde 

en zevende plaats waren achter-

eenvolgens voor Dolly Wijnbelt 

(3+15), Harry Wolters, Rikje van 

Straten en Hans Vossebeld, alle 

3  met een score van  3 + 14.   

     Totaal waren er 9 spelers met 

3 overwinningen met als resul-

taat het ontvangen van een 

prijs.  

     Voor de spelers met 2 overwinningen waren er 12 prijzen beschik-

baar. Tineke Verheij was van hen de beste.  

     Voor de spelers met 1 overwinning waren er nog  9 prijzen.  

     De aanmoedigingsprijzen waren deze keer voor Tiemen Bosma en 

Anja Engelbert.  

     Zo eindigde een gezellige en sportieve middag. Met dank aan de vrij-

willigers die dit allemaal mogelijk maken: denk aan de barbezetting en 

het verzorgen van de prijzentafel.  
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 toernooi 
     Er kwamen 54 
boulers en boul-
sters op het Koffie-
toernooi op 14 fe-
bruari opdagen om 
hun krachten met 
elkaar te meten. 
Joop van Kersber-
gen had Jan Bosma 

‘s morgens wakker gebeld om mee te delen dat hij wegens ziekte niet 
kon komen, zodat hij het alleen zou moeten doen. Uiteraard bood 
Charlotte aan te helpen, zodat zij het samen hebben geregeld.    
 
     Onderstaand de uitslag van de beste 10. De winnaar met een hoog 
saldo was Jaap Zerkema. 
 
     Bij de koffietoernooien op woensdagochtenden is het altijd wat 
balanceren tussen enerzijds het strikt op tijd spelen om niet te laat te 
eindigen, en anderzijds het nemen van enige speling om rustig tus-
sentijds wat te drinken of uit te rusten.  

Jaap Zerkema 1 3 31 

Gerda van Bruggen 2 3 27 

Marco van Gils 3 3 25 

Harm Fledderus 4 3 22 

Rudy Swart 5 3 17 

Mieke Gerlach 6 2½ 7 

Koen Verf 7 2 19 

Dicky Willigenburg 8 2 18 

Piet Schilder 9 2 15 

Harry Wolters 10 2 10 
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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 Tjitske Moro vz. algemeen 0622201110 

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.                                                                                                                      



43 

  



44 

   


