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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
9. Algemene Leden Vergadering 10. Medewerkersdag 12. dank Betty 
Weenink 14. nieuwe puntentelling toernooien 15. Cursus tactiek  17. 
oproep NPC 18. e.v. flyers toernooien 26. stand ITC  26. oproep Baan-
commissie 32. WoDoCo februari 32. verwijzing speeldata NPC 2018/9 
 

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

Het Bouletin van mei komt uit op vrijdag 27 april. 

Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 23 april van 16.00 -  17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 24 april 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  

B

E

S

T

U

U

R 

   april 2018 



4 

  

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, vrijdag 27 april en vrijdag 4 mei gesloten!! 

 
 

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

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 **) 13.00 uur 

wo. 11-04 Koffietoernooi 09.30 uur 

vr. 13-04 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur 

za. 14-04 Party. Alleen voor genodigden!!! ? 

zo. 15-04 Abronatoernooi + vrij husselen 13.00 uur 

do. 19-04 Algemene Ledenvergadering**) 20.00 uur 

vr. 20-04 Party. Alleen voor genodigden!!! 13.30 uur 

za. 21-04 Medewerkersdag **) 10.00 uur 

di. 24-04 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

vr. 27-04 Gesloten. Koningsdag!!!  

za. 28-04 Lentetoernooi **) 10.00 uur 

di. 01-05 Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi 13.00 uur 

vr. 04-05 Gesloten. Dodenherdenking.  

za. 05-05 Party. Alleen voor genodigden!!! ? 

wo. 09-05 Koffietoernooi 09.30 uur 

do. 10-05 Dauwtraptoernooi **) 07.00 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
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  Van de Voorzitter 

Beste mensen, 
 
Geen “echte” Van de voorzitter deze maand, want mijn hoofd staat er 
niet naar. En gelukkig mag dat ook. 
 
Hoe fijn is te merken, als het je zelf overkomt, hoe meelevend en hartver-
warmend de reacties van jullie leden zijn. Diana heeft haar operatie on-
dergaan en nu is het wachten op de uitslagen en het mogelijke vervolg.   
Namens Diana, en mij,  dank voor 
alle blijken van meeleven d.m.v. 
bloemen, kaarten, mails en telefoon-
tjes. Fijn dat de overige bestuursle-
den een tandje er bij doen en ons 
ontzien van de vaste clubwerk-
zaamheden.  
 
In de bijdrage van Irene komen alle belangrijke zaken voor de komende 
maand aan de orde, waarvoor graag alle aandacht. Met name voor de 
Algemene Leden Vergadering en de Medewerkersdag.   
 
Tenslotte, 
Allen goede Paasdagen en hopelijk een mooie en sportieve lentemaand. 
 
Harry 

     Dank jullie wel!!! 

Mutatie overzicht leden  
Aangemeld nieuw lid: 
 
Lidy van der Zwaag op 1 maart 2018 
Lidy, van harte welkom. 
 
Aantal leden op  19-3-2018 conform telling onderaan de ledenlijst = 284 



8 

  
   

Bestuursvergadering 
     Wederom vergadert het bestuur op de derde  
donderdag van de maand. En laat dat nou net op                                    
dezelfde dag vallen als de Algemene Leden                                                       
Vergadering. Dus, op 19 april zal het bestuur een                                            
voorbespreking houden over het gebeuren                                                        
rondom de avond die gaat komen. Daarnaast                                                       
staan er de vaste agendapunten en eventuele                                                  
aanvullingen gepland.  
 
Mailbox 
     Momenteel ligt de privacywet behoorlijk onder onze aandacht. In de 
wandelgangen noemen we dit Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming. A.V.G. Deze verordening is per 25 mei 2018 van toepassing. 
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese 
Unie ( EU ). En daarover is er menig mailbericht binnengestroomd. Deze 
wet met zijn consequenties vormt dan ook een aandachtspunt op de 
Algemene Leden Vergadering van 19 april aanstaande. Om de vereni-
ging AVG-proof te krijgen worden er enkele cursussen/workshops ge-
volgd. De gegevens die we van de clubleden hebben zijn voor intern 
gebruik, dus daarin voldoen wij al aardig aan de privacywet. Neemt niet 
weg, dat er nog wel het een en ander moet gebeuren.  
 
     Er ligt een uitnodiging voor een netwerkbijeenkomst van onze hoc-
keyclub MHC uit Leusden. Zij bestaat 45 jaar en nodigt alle sportbestu-
ren uit Leusden en Achterveld uit. Op 23 mei a.s. zullen Harry Saaltink 
en Ad van der Kuij onze club aldaar vertegenwoordigen.  
 
     Een uitnodiging voor 15 maart vanwege de oplevering van de EQA-
box , welke energie uit water opwekt,  mocht ons ten deelvallen. Jullie 
hebben vast de partytent op de parkeerplaats zien staan. Men had toe-
stemming om van ons water gebruik te maken. Helaas kon het bestuur 
geen gehoor geven aan de uitnodiging, omdat zij afspraken elders had.  
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     Een agenda is gauw gevuld. Net als met de uitnodiging voor de 
inloopavond van het District-Midden, NJBB op 28 maart  en de Alge-
mene Leden Vergadering op 19 april. Soms kan je keuzes maken en 
soms sluit het voorkeurkeuzes uit.  
 
     Er kwam een vraag binnen van het NJBB om in het voorjaar van 
2019  gebruik te mogen maken van onze accommodatie voor bepaal-
de opleidingen. Deze is doorgestuurd naar degene die de jaarplan-
ning beheert, te weten Anton Kunenborg.  
 
     Clublid Dick Bastmeijer mailde mij dat hij vanwege medische klach-
ten niet langer de ( geselecteerde ) stapel achtergebleven Bouletins 
kan rondbrengen. Hij heeft dit 21 jaar met plezier gedaan.  Ook Piet 
Boddeman heeft zijn werkzaamheden bij de Banencommissie om ge-
zondheidsredenen neergelegd. Arie Wijnbelt zal zijn werkzaamheden 
als voorzitter van de Banencommissie overnemen.  
 
Licenties 
     Inmiddels zijn op 4 na alle licenties in het bezit van de juiste eige-
naar.  Die laatste 4 ( C-licenties ) zijn  in  dit Bouletin bijgesloten. En 
ja, voor degene die het zich toch nog afvraagt, de licentie is 1 jaar gel-
dig. Daarna komt er wederom een nieuwe pas.  
 
 Algemene Leden Vergadering 
     Het is bijna zover. Alle informatie staat op de ledenpagina van on-
ze website en de uitnodiging in jullie persoonlijke mailbox. Enkelen 
hebben de agenda en bijlagen in een papieren versie gekregen van-
wege het ontbreken van een e-mailadres. Noteer de datum, 19 april 
2018 in je agenda, want wij hopen op een grote opkomst.  

     Wanneer er zich een tegenkandidaat meldt voor de functie van  
secretaris zal er gestemd moeten worden. Ter voorbereiding liggen er 
voor de eventuele afwezigen machtigingen in het raamkozijn van de 
kantine.  
 

   Algemene Leden Vergadering  19 april 
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Medewerkersdag 
     Ook voor die 
dag stromen de 
inschrijfformulie-
ren binnen. Dat 
belooft wat. Een 
enkeling meldt 
zich af. Helaas, 
maar begrijpelijk. 
Wat ik niet ver-
meld heb, is dat 
inschrijven via de 
mail  secretaris@jbcdehakhorst.nl ook een mogelijkheid is.  Op de lijst 
van 2017 staan zo’n 125 vrijwilligers vermeld. Die hebben allen een uit-
nodiging gekregen. Mocht het zo zijn, dat je geen uitnodiging gekregen 
hebt, laat het me weten. Want dan heb ik iets goed te maken.   
 
NJBB 
     Voor de zomercompetitie van dit jaar zijn de informatieboekjes aan 
de deelnemers uitgedeeld. In vergelijking met voorgaande jaren is er 
qua indeling, format, tekst en regelgeving veel gewijzigd. Hiervan akte.  
De Captain’s Cup staat gepland voor 23 november 2018. Deze geldt 
voor verenigingsbestuurders, district-team en medewerkers van het 
bondsbureau.   
 
     De commissie welke bezig is met de realisatie van een Groots Lande-
lijk Toernooi met nationale en internationale deelname en daarnaast 
een promotietoernooi voor iedereen , heeft een eerste  verkennend ge-
sprek gehad. Over de ideale locatie wordt nog nagedacht. Er wordt naar 
de haalbaarheid gekeken voor de loop van het jaar 2019. Eind maart 
volgt een tweede bijeenkomst.  
 
     Ook het District Midden is alweer druk bezig met de agenda van 
2019.    
 
Irene Maes-van der Werff 

  Het is altijd druk op de Medewerkersdag!!! 
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Beste mensen, 
 
Wat leuk als je een kaart ontvangt met de beste wensen van        
degenen die jongstleden zondagmiddag 11 maart tijdens het      
boulen aanwezig waren.  
Hartelijk bedankt hiervoor! 
 
Mijn heupoperatie in februari is goed gegaan en mijn herstel       
verloopt naar wens. Nog even en ik sta weer op de baan.               
Ik heb er nú al zin in. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Betty Weenink  
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Bij het Lentetoernooi zal de berekening van de einduitslag gaan aan-
sluiten bij de regels die door de NJBB worden gehanteerd. Deze regels 
zijn gebaseerd op Weerstandspunten (WP) en  Sonneborn-
Bergerpunten (SB). 
Doel hiervan is dat met bij een beperkt aantal speelrondes de einduit-
slag van het toernooi een goed beeld geeft van de onderlinge krachts-
verhoudingen van de teams. 
 
Dat klinkt mooi en betekent simpel gezegd: Ook al speel je tegen ster-
ke tegenstanders, je toch kans maakt hoger te eindigen dan een gelijk-
waardig team dat tegen mindere tegenstanders heeft gespeeld; zeg 
maar een gunstige loting had. 
 
Deze methodiek van berekening van de toernooiuitslag is gebruikelijk 
in de schaak- en damsport en doet nu ook zijn intrede in de petanque 
sport en dus ook bij de Hakhorst. 
 
Hoe worden deze punten berekend: 
 
De weerstandspunten geven de doorslag als spelers of een team op 
basis van hun score en het resultaat in een eventueel onderling ge-
speelde partij gelijk eindigen. De weerstandspunten van een speler/
team zijn een optelling van de scores van alle tegenstanders van de 
speler/het team.  
Dit zijn dus de gewonnen partijen van alle tegenstanders. 
 
 

Wijziging berekening van de               
einduitslag van toernooien 
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Als de weerstandspunten geen doorslag geven, worden de Sonneborn-
Berger punten gebruikt. Hierbij worden, net als bij weerstandspunten, 
de wedstrijdpunten van de tegenstanders bekeken, maar dit keer gel-
den alleen de tegenstanders die men verslagen heeft.  
Dit zijn dus de gewonnen partijen van de tegenstanders die zijn versla-
gen. 

Bij het Lentetoernooi vindt de rangschikking plaats op grond van  
1. het aantal overwinningen 
2. dan de Weerstandspunten 
3. gevolgd door de Sonneborn-Berger punten 
4. en tenslotte het saldo. 

Dit kan eventueel nog gevolgd worden door het lotnummer. 
 
Deze ranking is inderdaad nieuw en zal na het toernooi misschien 
vragen oproepen omdat het anders is dan wij gewend zijn. Doel is 
dat het de onderlinge krachtsverhoudingen beter weergeeft. Ten-
slotte wordt door de NJJB bij de NK’s petanque in Nederland deze 
berekening ook gehanteerd. 
Namens de sportcommissie, 
Anton Kunenborg. 

    
Cursus tactiek 
Het ligt in de bedoeling dat in de maand augustus weer een cursus tac-
tiek zal worden gegeven. 
De cursus zal vier middagen beslaan van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
De data waarop de cursus zal plaatsvinden moeten nog worden gepland; 
dat zal in samenspraak met de cursisten worden gedaan. 
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. 
Er hangt op het bord in de kantine een intekenlijst.  
Belangstellenden voor de cursus kunnen zich daar tot 1 mei 2018 vrijblij-
vend op inschrijven. 
Aan de cursus kunnen vier tot zes personen deelnemen. Wanneer er 
meer belangstellenden zijn zal worden bekeken of er nog een tweede 
cursus kan worden gepland. 
Vragen over de cursus graag richten aan de cursusleider Bram Kruseman. 
                             emailadres:  ajkruseman@Outlook.com 
 
 

mailto:ajkruseman@Outlook.com
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Wim de Vries wint Eerste Dinsdagtoernooi 

O p dinsdag 6 maart 2018 werd het Eerste-dinsdag-van-de-
maandtoernooi georganiseerd. Totaal schreven 63 leden zich in om 

deel te nemen. De winnaar was Wim de Vries!! 

 
     Het wedstrijdsysteem bestaat uit 3 husselrondes. De prijzentafel 
zag er weer goed verzorgd uit door de inzet van Mia van Vuure.  
Nadat de derde partij was gespeeld waren er 6 spelers met 3 over-
winningen en deze prestatie werd beloond met een prijs. De eerste 
plaats was voor Wim de Vries, + 24, zodat hij de goedgevulde mand 
in ontvangst mocht nemen.  
De tweede plaats was voor Gerard Jansen, + 22 en de derde plaats  
voor Cor   Sanders, + 20.   
 
     Met 2 overwinningen was er een prijs beschikbaar voor 13  deel-
nemers met het beste resultaat, aangevoerd door André Horn, + 21.  
                                                                                 Zie verder pagina 23 
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     Ook waren er nog 13 
prijzen te verdelen voor 
de spelers met maar 1 
overwinning en de   aan-
moedigingsprijzen wer-
den overhandigd aan de 
spelers die als laatsten 
waren geëindigd.  
 
     Na de prijsuitreiking 
werden de vrijwilligers 
hartelijk bedankt. Want 
zonder hun inzet is het 
niet mogelijk om toer-
nooien te organiseren. 
Na het applaus werd de 
gezellige jeu-de-
boulesmiddag afgesloten. 
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Uitslag ITC maart2018 A-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team1 Edith v/d Loo+Arnold v/d Loo+Bert d Uijl 6 6 42

2 team4 Paul Dijkstra+Ank Christ+Karel Christ 6 5 36

3 team8 Elly Hoebe+Ton Jetten+Piet v Opijnen 6 3 6

4 team2 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 6 3 0

5 team7 Tiny Ham+Martha Oudshoorn+Gijs Oudshoorn 6 3 -3

6 team5 Anja Engelbert+Michel Bara+Will Rademakers 6 3 -7

7 team3 Joop v Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes 6 3 -15

8 team6 Wim v Middendorp+René v Luijendijk+Nel Bos 6 2 -4

9 team10 Anneke Esko+Rikje v Straten+Jozias d Zeeuw 6 1 -26

10 team9 Timo Kraak+Hennie Halla+Albert v Tweel 6 1 -29

Uitslag ITC maart 2018 B-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team2 Cora Martens+Tom Martens+Jan Kuijper 6 6 32

2 team9 Max Bremer+Tjitske Moro+Eelke Algra 6 4 20

3 team10 Riet Bremer+Wim vd Berg+Peter de Rooij 6 4 5

4 team7 Berend Heil+Sanna Borst+Martin Borst 6 4 4

5 team4 Harry Saaltink+Anna Kruseman+Bram Kruseman 6 3 4

6 team8 Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 6 3 3

7 team6 Ellen vd Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko 6 2 -10

8 team5 Truus Ruarus+Petra vd Kuij+Ad vd Kuij 6 2 -19

9 team1 Ben Pennekamp+Gerrit de Graaf+Gerard Bakker 6 1 -19

10 team3 Nel v Meerendonk+Aat Lankamp+Cocky vd Loon 6 1 -20

  

 

     Oproep!!! 
De Baancommissie  zoekt  leden die op de maandagochtenden een 
handje willen komen helpen. 

                     Geeft u op!!!! 
Bij Arie Wijnbelt, tel 033-4943810 
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    Kwartet Den Uijl wint het Kwartettentoernooi 
 
 

V oor het kwartetten-
toernooi  op zaterdag 3 
maart 2018 schreven 14 
teams, 56 spelers, in.  
                                                                                                

 

De wedstrijden werden 
in steeds wisselende 
doublettensamenstelling 
gespeeld.                                   
Er waren 4 speelrondes. 

      
 
      De titelverdedigers, 
spelers in het team van 
Joop van Kersbergen, 
werden dit jaar derde.  

De wedstrijdleiders Anton  
Kunenborg (l) en Tom Mar-
tens 

De inkopers van de prijzen 
Cocky van der Loon (l) en  
Anneke Verf 

De eerste bardienst werd verricht door Tom 
Leijen en  Addy Meuldijk 
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     Spannend was het bij de 
tweede en eerste plaats. Het 
team van Koen Verf werd 
tweede met 6x winst en     
34 saldopunten.   
     
     Het team van Bert den 
Uijl  heeft met Michel Bara, 
Egbert van Wijk en                

Karel Christ dit toernooi gewonnen 
met 36 saldopunten. Van de 8 wed-
strijden werden er 6 door hen gewon-
nen. 
 
     Voor de eerste 7 teams waren prij-
zen beschikbaar, waarmee wij de lo-
kale middenstand en onze sponsoren 
ondersteunden. Deze prijzentafel,  
samengesteld door Anneke Verf en 

Cocky van der Loon, bestond 
uit Hamersveldbonnen en plan-
ten van tuincentrum Hartogs-
veld.  
 
      In een gezellige en sportie-
ve ambiance vond dit toernooi 
plaats in ons boulodrome. De 
wedstrijdleiding was in handen        
van Tom Martens en Anton Ku-
nenborg. 

2e bardienst: Wim en Truke Nielen 

Nieuwe ontwikkeling? Boules die tussen-
door opgeladen kunnen worden? 
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De prijzenwinnaars 
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       Maandaghussels februari 
 

W innaar Karel Christ troefde Arie Wijnbelt af op saldo. Beiden    

morsten maar 1 punt.  

Nel Bos eindigde als eerste vrouw op een mooie derde plaats.  

Harry Wolters scoorde 3 avonden optimaal, maar 1 avond wat            

minder. Ach, die vijfde plaats is toch ook mooi? 
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  WoDoCo februari  

Nog een paar keer en WoDoCo zit er weer op. Wat gaat de tijd toch 
snel. 
Hierboven vindt u de stand van februari. Nog een partij in maart en  

een partij in april. Dan zien we wat definitief het sterkste team is. 

Let op: er is iets gewijzigd!!! 
Nieuwe speeldata NPC seizoen 2018/2019 

Zie pagina 17 in dit Bouletin. 
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    -van-Nederlandtoernooi 

 

Op zaterdag 17 maart werd het populaire Hart-van-
Nederlandtoernooi gewonnen door het team Tom 

van der Voort en Charles Gelijn, leden van  Jeu-de-Boulesvereniging 
Petangske uit Bergen op Zoom.  
 
     De deelnemers, o.a. topspelers die deelnemen aan internationale 
wedstrijden, kwamen uit heel Nederland. Door loting  werden de 24 
deelnemende teams, doubletten, ingedeeld om 3 voorrondes te spe-
len, daarna werd een indeling gemaakt op sterkte in 3 poules van elk 8 
doubletten, met kwartfinales, halve finales en finales. 
 
     De finale in de A-poule werd gespeeld door Tom van der Voort en 
Charles Gelijn, leden van JBC Petangske,  tegen André Zwaal en Bas 
Diemel, leden van CdP Les Cailloux uit Zeist. 
Het werd een prachtige en spannende finale die uiteindelijk gewonnen 
werd door Tom en Charles  met het minimale verschil van 1 punt,      
13 - 12.  

De toernooiwinnaars Charles Gelijn (l) en Tom van der Voort 
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     De tweede plaats was voor André en Bas. Op de derde plaats ein-
digden Cees de Ligt (Les Cailloux Zeist)en Hennie Ansems (Les Taxa-
teurs Culemborg) met een overwinning van 13 – 5 van het team Cor-
rie Roest en Frans Kurvers (JBC Randenbroek Amersfoort) 
De finale in de A-complementair werd gewonnen door  Sander Beu-
kers en Monique Bakker (JBC MIDI uit Delft) 
 
      In de B-poule werden Danielle Snijders en Richard Nijs van 
Sporting Badhoevedorp 
de winnaars.  In de finale 
versloegen ze Henk Hoef-
akker en Henna van de 
Vis  (PC DOSC Den Dol-
der),uitslag 13 – 6. De 
derde plaats was Peter 
van Rooijen en Ronald 
Renemean (Les Taxateurs 
Culemborg). Zij versloe-
gen het team Rob Geurts 
en Dolly Wijnbelt (De  
Hakhorst), zodat Dolly en 
Rob op de vierde plaats 
eindigden.  
De finale in de                    
B-complementair  werd 
gewonnen door Louis 
Steringa en Renze Bos-
graaf (Hattem Petanque). 
 
       In de C-poule werd de finale gewonnen door René van Nimwegen 
en Leroy van Arnhem (PC DOSC Den Dolder) van Henk Veldhuizen en 
Rodrigo Jägers (  (JBC Les Taxateurs Culemborg), uitslag 13 - 2. De der-
de plaats was voor  Ton Jetten en Edith van der Loo (De Hakhorst) 
door te winnen met 13 - 12 van Elly Stöver (Hattem Petanque). 
De finale in de C-complementair werd gewonnen door Tiny Ham en 
Anton Kunenborg (De Hakhorst). 

Rob Geurts en Dolly Wijnbelt, 4e in de B-
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Edith van der Loo en 
Ton Jetten, winnaars    
C-complementair 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     De wedstrijden, die 

om 10.00 uur begonnen, werden na dankzegging  voor de inbreng van 
alle vrijwilligers en de arbiter Antonio Ruffin beëindigd. Zij hebben het 
mogelijk gemaakt om er een geslaagd  Hart-van- Nederlandtoernooi 
van te maken. Het toernooi werd na de prijsuitreiking afgesloten om 
19.00 uur.  
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O ndanks de mist kwamen er toch 51 boulers op het Koffietoernooi 
van 14 maart. 
     Het was  weer een bijzonder gezellige ochtend.  Ik (red.: Joop van 
Kersbergen, die de leiding had) wil hier-
bij toch meer leden uitnodigen om eens 
kennis te maken  met het Koffietoer-
nooi. Onze club telt tegen de 300 leden, 
dan moeten wij op deze ochtend toch 
minstens 70 boulers kunnen verwelko-
men.  De start is om half  tien,  melden 
om negen uur. Er wordt naar gestreefd 
dat iedereen weer om 1 uur thuis kan 
zijn. 
     Na 2 partijen waren de koplopers:  
Joop van Kersbergen +18, Peter Maes 
+16, Ton Jetten + 12 en Tiny Ham +12. 
Na 3 partijen te hebben gespeeld  wa-
ren er 6 spelers met 3 gewonnen partij-
en, als volgt: eerste Joop van Kersber-
gen +31 , tweede Ton Jetten + 25, der-
de Peter Maes +22, vierde Sanna Borst 
+21, vijfde Arie Wijnbelt +20 en zesde 
Dicky Willigenburg +18. Allen goed voor 
een prijs. 
     Met 2 gewonnen partijen en prijs:  zevende Koen Verf +15, achtste 
Carla de Wilde +12, negende  Nel ter Burg +11, tiende Gerard Jansen 
+10, elfde Marco van Gils +10, twaalfde Ton Valk +10 en dertiende Jan 
Bosma + 10. 
     Met 1 gewonnen partij kregen een prijs:  Peter de Rooij, Antoine Al-
brecht, Wout Klok, Cor Hooijer en Nely Verschuur. De aanmoedigings- 
prijzen met 0 gewonnen partijen waren voor Max Bremer en Tineke 
Verheijen. 
     Dank en applaus was er voor de mensen achter de bar en deprijzen-
inkopers. 
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E en mooie opkomst voor het Vrijdag-
avondtoernooi op 23 februari: 51 boulers.                             
Bert den Uijl won het toernooi!! 
 
     Zoals gewoonlijk is hier eerst de stand na 
2 partijen. De besten waren Albert van den 
Tweel met een saldo van 13, Elly  Steren-
berg  met saldo 13, Bert den Uijl met saldo 
12, evenals met saldo 12 Joop van Kersber-
gen, Carla de Wilde, Max Bremer, Cora 
Martens en Gijs Oudshoorn.  
 
     Na de derde partij waren er 10 spelers 
met 3 gewonnen partijen.                            
Het was dus goed dringen in die kopgroep, 
maar Bert den Uijl mocht als toernooiwin-
naar met de mand naar huis met + 25.  
Hij werd op de voet gevolgd door Joop van Kersbergen +24. Derde  Chris-
tien de Vries +22, vierde Albertje Fledderus + 20, vijfde Cees Vendeville + 
19, zesde Carla de Wilde  + 18, zevende Piet Boddeman +17, achtste Tiny 
Ham +9, negende Nel Bos +7 en tiende Harry Wolters +5. 
Allen goed voor een prijs. 
 
     Met 2 gewonnen partijen en prijs op de elfde plaats Albert van den 
Tweel +20, twaalfde Max Bremer + 13, dertiende Cora Martens +12, veer-
tiende Carla van Tellingen +12 en vijftiende Geert Blom +10. 
 
      Met 1 gewonnen partij vielen ook nog Elly Sterenberg, Harm Fledde-
rus, Will Rademakers en Gijs Oudshoorn in de prijzen. 
De aanmoedigingsprijzen waren voor Jan Kuiper en Gerda van Bruggen. 
Applaus was er voor de mensen achter de bar en voor de inkopers van de 
prachtige prijzen. 

 

Bert wint op vrijdag 
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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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