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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
12. dankwoorden Hans de Vaal 13. NPC/nieuws 14. verandering 
speelwijze Koffietoernooi 14. aanpassing aanvangstijden van toer-
nooien 16. flyer Dauwtraptoernooi 17. flyer Pinkstertoernooi 18. flyer 
Open Husseltoernooien 19. flyer Bostoernooi 21. NPC/nieuws van de 
NJBB 34. WoDoCo  35. pijn bij Carla. 
  
Kopij a.u.b. inleveren uiterlijk  maandag  21 mei, 11 uur.  Let op: de 
aankondigingen moeten voor 2 maanden zijn!!! 
Het Bouletin van juni/juli komt uit op vrijdag 25 mei. 

Oud-papier inleveren 
maandag 28 mei van 16.00 -  17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 29 mei van 12.15 - 12.45 uur. 

Sportcommissie-        Anton Kunenborg                   0653950271        
voorzitter                    sc@jbcdehakhorst.nl 

Voorzitter Harry Saaltink  0612859943 
 voorzitter@jbcdehakhorst.nl 

Secretaris Irene Maes 0334944743 
 secretaris@jbcdehakhorst.nl 

1e Penningmeester Rijk Esko           0334940069 
 penningmeester@jbcdehakhorst.nl 

 

2e Penningmeester Ad van der Kuij 0338891794 
 penningmeester@jbcdehakhorst.nl 

Lid Ad Kooijman 0649896145 
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Speeltijden boulen 
Het boulodrome is altijd een half uur vóór het   spe-
len geopend. 
(soms afwijkende tijden, zie de agenda)*) 
maandag            20.00 -23.00uur 
dinsdag, woensdag, donderdag en zondag***)                 
            13.00 - 16.00 uur  
vrijdag           20.00 - 23.00uur 
Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!! 
Vrijdag 4 mei en zondag 20 mei gesloten!! 

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

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 

di. 15-05 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

do. 17-05 ZCC 19.30 uur 

vr. 18-05 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur 

zo. 20-05 Gesloten. Eerste Pinksterdag!!!  

ma. 21-05 Pinkstertoernooi **) 10.00 uur 

zo. 27-05 Open Husseltoernooi **) 13.00 uur 

do. 31-05 ZCC 19.30 uur 

za. 02-06 Party. Alleen voor genodigden!!! Optioneel. 14.30 uur 

di. 05-06 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

wo. 13-06 Koffietoernooi 09.30 uur 

do. 14-06 ZCC 19.30 uur 

za. 16-06 Bostoernooi in Scherpenzeel **) 10.30 uur 

di. 19-06 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

vr. 22-06 Vrijdagavondtoernooi 19.30 uur 

za. 23-06 Party. Alleen voor genodigden!!! Optioneel. ? 

zo. 24-06 Open Husseltoernooi **) 13.00 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, 
 

Algemene Ledenvergadering. 
Op donderdag 19 april mochten wij deze vergadering houden. Er was 
een goede opkomst. In een vlot tempo konden de vaste verslagen en 
financiële stukken worden afgehandeld. Daarna kwamen enkele ande-
re belangrijke punten aan de orde, waaronder: 
 
Bestuurssamenstelling:  
Ik verheug me erop door de herverkiezing van Irene als secretaris en 
Ad als 2e penningmeester ook dit jaar weer met een enthousiast be-
stuur door te kunnen gaan.  
 
Sportcommissie:  
Anton Kunenborg als voorzitter hield een pleidooi en peiling voor aan-
passing van de speeltijden van een aantal toernooien. U zult ongetwij-
feld door de commissie nog verder geïnformeerd worden.  
 
Nieuwe contributie- en licentiestructuur NJBB:  
Ter bespreking lagen 2 modellen waarbij de voorkeur voor model 1 
werd uitgesproken. Daarnaast waren er nog enkele vragen die ik graag 
meeneem naar de ledenraadpleging en t.z.t. de Bondsraad.  
 
Realisering nieuwe berging en stand van zaken aanpassing accommo-
datie:   
Hierbij mocht ik meedelen dat er voor een uitbouw een richtinggevend 
plan ligt, maar nog niet als een uitgewerkt bestuursvoorstel kon wor-
den voorgelegd. Als ingekomen stuk was er een schrijven binnengeko-
men van Cor Hooijer met het voorstel om ook te kijken naar een plan 
van Ton Jetten. Het bestuur neemt graag het voorstel over van de ver-
gadering om nu geen besluit over een nieuwe berging te nemen, maar 
in de zomer het uitbouwplan tot een voorstel uit te werken en daarbij 
ook het voorstel Cor Hooijer/Ton Jetten te betrekken.                                              
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P.S: Inmiddels ligt er bij mij een voorstel van Bram Kruseman om op 
korte termijn met een aantal mensen rondom de tafel te gaan zitten. 
Om hierbij dan beide plannen onder de loep te nemen en wellicht tot 1 
voorstel te kunnen komen. Tot zover wat zaken uit deze vergadering.  
Medewerkers dag:  
Het weer op  zaterdag 21 april was prima, buiten spelen dus. Het was 
een gezellige dag waarvoor veel leden zich, op welke wijze dan ook, 
verdienstelijk hebben gemaakt voor onze vereniging. 
 
NPC:  Inmiddels een terechte plaats gekregen in onze competities. Wat 
zou het geweldig zijn om voor het volgend seizoen 2018/2019 met nog 
meer teams van ons deel te kunnen nemen.  
 
Tenslotte: Allen een mooie meimaand met veel bouleplezier.    

    

 

Als nieuw lid heeft zich aangemeld: 
Thea Roof op 1 april 2018. 
Thea, van harte welkom. 
 
Een adreswijziging die 1 mei 2018 ingaat: 
Henk en Tineke Hoogerman zijn (tijdelijk) verhuisd naar                            
Leersumsestraatweg 23/007, 3941 MN Doorn. 
 
Aantal leden op 20 april conform telling onderaan de ledenlijst = 285.  
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Bestuursvergadering 
Zoals een ieder weet staat de derde donderdag                                                   
van de maand vast voor de bestuursvergadering.                                               
De bestuursleden verzamelen zich bovenin het                                                          
boulodrome, in de bestuurskamer. Op dat plateau,                                                         
vanaf de reling heb je een bijzonder uitzicht over                                                    
de binnenbanen. Maar ja, er moet vergaderd                                                                   
worden, dus op naar de praatkamer.  Zo ook                                                            
donderdagmiddag de 19e april. We houden het kort. Dezelfde dag       
’s avonds vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. Over de ge-
sprekstof van bestuurlijke aangelegenheden van die middag  kan ik 
weinig vertellen. De ALV van die avond wees het uit. Op 17 mei praten 
we verder omdat het dan alweer de derde donderdag van de maand 
is. Hopelijk houdt het mooie weer aan, zodat we niet in de  verleiding 
komen om vanaf het plateau aan de reling het spel te observeren. We 
starten toch echt om 13.00 uur. 
 

Mailbox 
Er is een tip binnengekomen over de Rabobank Clubkas Campagne. 
Het bestuur is hiermee bezig en verdiept zich over een doelstelling.  
 
De Sportcommissie heeft een verzoek ingediend voor een nieuwe 
printer. Men gaat in conclaaf. 
 
De wervingscommissie heeft een flyer  laten drukken met een mooie 
lay-out. Jullie hebben hem vast zien liggen in de vensterbank van de 
kantine. Mochten jullie familie, vrienden of/en kennissen hebben die 
nodig in beweging moeten komen: Neem een flyer voor ze mee. Een 
ieder is van harte welkom. ZIE FLYER !!! 
 
Een clublid zag een prima artikel in het AD/Amersfoortse Courant over 
onze ledenwerving in april. Hij complimenteerde de opsteller. Ook in 
Leusden Nu en Leusder Krant werd melding gemaakt over de leden-
werving. 



 11 

 

 

Op het beeldscherm van mijn p.c. kwam een stukje voorbij met een 

bijgesloten digitale catalogus vol mooie sportprijzen. Allemaal voor 

het boulespel  in te kopen. Deze mail is doorgestuurd naar de SC. Of 

zij er iets inzien weet ik niet, maar ik ga meer mijn best doen tijdens 

het boulen. 

 

Momenteel ligt er een uitnodiging voor 2 cursusavonden Algemene 

Verordening Gegevensbescherming in Vianen. Beide vallen in de 

maand mei. Team Sportservice Provincie Utrecht organiseert deze, 

indirect betrokkene van het NJBB op 9 en 23 mei. Ik ben van de partij.  

 

Aanverwante zaken 
Het is alweer enige tijd geleden dat ons geleerd werd om met de han-

den van een ander af te blijven. Hoe goed bedoeld dan ook. De nei-

ging om een hand op iemands onderarm te leggen of een schouder-

klopje te geven was aanwezig. Het heeft even geduurd eer ik dat afge-

leerd heb. Men noemde dat ongewenste intimiteiten.  

 

Inmiddels heb ik 14 maart al een beetje mogen proeven van de AVG 

Workshop van Das voor de afdeling Sport.  Momenteel is er sprake 

van een Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. Zoals 

eerder gemeld gaat deze verordening 25 mei van dit jaar worden toe-

gepast. Je zou dat kunnen zien als : Overdaad schaadt.  Althans dat is 

mijn interpretatie. Wat niet nodig is zet je niet op papier. Oftewel, een 

schouderklopje kan je ook omzetten in een compliment.  

 

Nu ben ik, ondergetekende, wederom gekozen als secretaris van onze 

vereniging. En tsja, laten we eerlijk zijn, 50 schouderklopjes innen, dat 

valt niet mee. Boulen zou er dan ook voorlopig niet inzitten. Dus zie ik 

de stembriefjes met VOOR aangekruist als compliment. Dank daar-

voor. Ook Ad van der Kuij kreeg soortgelijke complimenten en blijft 

daarom mede als 2e penningmeester functioneren.  
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Beste boulers, 
 
Langs deze weg wil ik allen bedanken die, op welke wijze 
ook, belangstelling getoond hebben tijdens mijn afwezigheid     
wegens ziekte. 
 
Op vrijdagavond  20 april heb ik, na ruim 3 maanden, weer 
mijn  eerste partijtje op de club meegespeeld. 
 
Hopelijk gaan er snel weer veel volgen. 
 
Tot ziens, 
 
Hans de Vaal 
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NPC 
Op 10 april is het inschrijfformulier voor de NPC 2018-2019 bij ons 

binnengekomen. Op zondag 6 mei moet dit inschrijfformulier worden 

opgestuurd aan de NPC wedstrijdleiding. Dit betekent dat wij moeten 

aangeven met hoeveel teams De Hakhorst gaat deelnemen aan dit 

nieuwe seizoen. Tevens zullen we de teamcaptains moeten opgeven.  

Wij als Sportcommissie willen wel graag weten hoe de teams zijn sa-

mengesteld. Daarvoor hangt op het bord van de Sportcommissie een 

inschrijflijst waarop u kunt aangeven hoe het team is samengesteld 

en wie de captain is. Doe dit bijtijds want inschrijvingen die na 6 mei 

binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Verenigin-

gen die een team uit de 5e divisie of hoger terugtrekken verliezen die 

divisieplaats. 

 

Op vrijdag 15 juni 2018 wordt de conceptindeling gepubliceerd op 

www.nlpetanque.nl en naar de contactpersoon gemaild binnen De 

Hakhorst (Arnold van der Loo). Alleen de contactpersoon kan hierop 

reageren. Tot en met zondag 8 juli kan worden gereageerd op de con-

ceptindeling. De definitieve indeling wordt uiterlijk vrijdag 17 augus-

tus gepubliceerd op www.nlpetanque.nl. 

 

De speeldata NPC 2018-2019 
2018: 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 8 decem-

ber en 22 december. 

2019: 5 januari, 19 januari, 2 februari, 16 februari, 23 februari,            

9 maart, 23 maart en 6 april. 
 

 

http://www.nlpetanque.nl
http://www.nlpetanque.nl
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Het Koffietoernooi 
Op het Koffietoernooi zijn er, na het affluiten, regelmatig gelijke stan-
den waardoor er met halve punten wordt gewerkt. Bij ons is het ver-
zoek binnen gekomen om dit af te schaffen en gelijk te trekken met 
het systeem dat wordt gehanteerd bij het 1e dinsdag toernooi. Dit 
houdt in dat als wordt afgefloten en er een gelijke stand is er van elk 
team één persoon nog één boule wordt geworpen. Het team waarvan 
de boule het dichtst bij het but ligt heeft gewonnen. De Sportcommis-
sie ziet hierin geen bezwaar. Op het eerstvolgende Koffietoernooi kan 
op deze manier worden gespeeld.  

Aanvangstijden toernooien (zaterdag/vrijdag) 

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen over de eindtijden van de 
toernooien hebben wij als sportcommissie dit onderwerp nader beke-
ken. Ons doel is om meer overeenstemming in de aanvangstijden te 
brengen, in vergelijking met andere toernooien of competities.  
Het zaterdagtoernooi met vijf en vier speelronden begint in de toe-
komst om 10:00 uur. Toernooien met drie ronden op de zaterdag zullen 
starten om 12:00 uur, analoog aan de competitie van de NPC. Dit tijd-
stip wordt als positief ontvangen omdat het toernooi dan op een rede-
lijk tijdstip beëindigd is. 
Het vrijdagavond toernooi wordt in overeenstemming gebracht met 
het Sinterklaastoernooi en Oliebollen toernooi en zal dus ook om 19:00 
uur van start gaan. 
De verandering van tijdstippen is niet van toepassing op toernooien die 
door de week gespeeld worden, zoals het eerste dinsdag van de maand 
toernooi en het koffietoernooi. Ook het Bostoernooi valt hier niet on-
der omdat wij daarmee te maken hebben met een externe partij. 
Samenvattend: 
- Zaterdagtoernooien om 10:00 bij vijf en vier speelronden en om 12:00 
uur bij drie speelronden. 
- Vrijdagavondtoernooi om 19:00 uur. 
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O p dinsdag  3 april werd het Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi 
weer georganiseerd. Totaal schreven 59 personen zich in om deel te 
nemen aan het toernooi. Arie Wijnbelt won!!! 
 
     Na 3 partijen stond Arie Wijnbelt als 
nummer één op de deelnemerslijst met 3 
gewonnen partijen ( + 28), zodat hij de 
goedgevulde mand in ontvangst mocht 
nemen.  
 
     Marco van Gils eindigde als tweede (+ 
23), en de derde plaats was voor Jaap 
Harkema ( + 22). Deze score was ook ge-
haald door Dicky  Willigenburg. Zij werd 
vierde omdat Jaap een partij had gewon-
nen met een hoogste score.  
 
     Totaal waren er 9 spelers met 3 over-
winningen. Met als resultaat dat al die 
spelers een prijs mochten uitzoeken.  
 
     Voor de spelers met 2 overwinningen 
waren er 8 prijzen beschikbaar,  met aan de top Dolly Wijnbelt. Geluk-
kig waren Arie en Dolly met de auto naar de club gekomen zodat ze 
makkelijk hun gewonnen prijzen mee naar huis konden nemen.  
 
     De aanmoedigingsprijzen waren deze keer voor Wies Huber en Cor 
Sanders. Zo eindigde een gezellige en sportieve middag met dank aan 
de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken, denk aan de barbe-
zetting en het verzorgen van de prijzentafel.  

Arie wint Eerste-dinsdagtoernooi april 
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D e opkomst op deze ochtend van 11 april viel wat tegen:                      
37 deelnemers. Arie Wijn-
belt won!! 
 
     Zou men geweten heb-
ben dat er koffie met gebak 
was en geen prijzen, of was 
het de angst om buiten te 
moeten spelen terwijl het 
fris was? 
Vandaar dat de eerste partij 
binnen werd gespeeld. 
Daarna was het buiten bij-
zonder aangenaam voor de 
resterende 2 partijen.  
 
     Na 2 partijen te hebben 
gespeeld ging Paul Dijkstra 
aan kop met een saldo van 
20, gevolgd door Bram Kru-
seman met een saldo van 18. 
Arie Wijnbelt stond er na 2 partijen niet best voor, slechts een saldo 
van 9. De derde partij ging hij aan de haal met 13-0 ten koste van 
Charlotte en Marco.  
 
     Toernooiwinnaar werd dus  Arie Wijnbelt +22. Een week hiervoor 
won hij ook al het Eerste Dinsdagtoernooi!!! Tweede, jawel, in maart 
winnaar!, Joop van Kersbergen +20, derde Irene Maes +17, vierde 
Kees Duerink +8. Daar er vlaaien waren overgebleven gingen zij met 
heerlijke vlaaipunten naar huis. Op de vijfde plaats Bram Kruseman 
2½+18 ook nog goed voor het lekkers. 
De aanmoedigingsprijzen  gingen naar Marco van Gils en Charlotte 
van den Hoek, ook beiden een puntje vlaai.  
Dank was er voor de dames achter de bar en de dames die zorgden 
voor de echte Limburgse vlaaien. 
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Maandaghussels maart 

 
     Will Rademakers was de enige van de 82 deelnemers die het maximale aantal 
punten heeft gehaald: 104!!  
 
    Overigens was dit niet de eerste keer dat de fles wijn naar Will toe ging.     

Men zegt dat hij  inmiddels een groter wijnrek heeft gekocht. 

      Aat Lankamp was de beste vrouw. En dat was ook niet de eerste keer!!! 
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    Het Open Husseltoernooi 8 april 2018 
 

O p zondag  8 april werd het eerste Open Husseltoernooi in 2018 
georganiseerd bij JBC De Hakhorst.  Totaal schreven er 32 deelnemers 
in. De winnaar was Rijk Geiten-
beek. 
 
     Door het prachtige lente-
weer     genoten de deelnemers 
met volle teugen van het spelen 
op de buitenbanen. 
 
     Zoals gebruikelijk met het 
Open Husseltoernooi worden er 
3 partijen gespeeld en na de 
derde partij had Rijk Geitenbeek 
(JBC Randenbroek) het beste 
resultaat neergezet, 3 + 23. 
 
     Carla de Wilde werd tweede,         
3 + 21, en de derde plaats was 
voor Edith van der Loo. Op de 
vierde plaats eindigde  Dicky 
Willigenburg,  3 + 12.  
 
     Met 2 overwinningen waren er 5 prijzen beschikbaar, met aan de 
top Wim de Vries.  
 
     Voor de spelers met 1 overwinning waren er ook nog 5 prijzen te 
verdelen, aangevoerd door Jopie Voogt.  De aanmoedigingsprijs ging 
deze keer naar Mieke Gerlach.   
 
     Na de prijsuitreiking werden de vrijwilligers hartelijk bedankt, want 
zonder hun inzet is het niet mogelijk om toernooien te organiseren. 



 29 

    

H et Kwintettentoernooi met 50 spelers werd gewonnen door het 
team Tom Leijen, Rita Jansen, Harry Wolters, Dicky Willigenburg en 
Dolly Wijnbelt. 
 
     Na het grote succes van vorig jaar kon het natuurlijk niet uitblijven: 
het Paaskwintettentoernooi waarbij de teams via een selectiepro-
gramma worden samengesteld.  
 

2018 
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     De opkomst was met 10 teams (50 personen) beduidend lager dat 
vorig jaar (14 teams en 70 personen). Dat was echter niet van invloed 
op de gezelligheid en het fanatisme waarmee de teams elkaar bestre-
den. Doordat alle deelnemers ruim op tijd aanwezig waren had de 
wedstrijdleider (Arnold van der Loo) voldoende tijd om alle briefjes 
voor de eerste ronde uit te printen en op tijd het toernooi te laten 
starten. 
 
     Anneke en Cocky hadden ook dit keer weer een mooie prijzentafel 
verzorgd waardoor de beste zes  teams een prijs konden verwachten. 
De bar werd in eerste instantie bemand/vrouwd door Rijk Esko en Ria 
de Weger en zij werden om half twee afgelost door Anneke Esko en 
Ingrid Saul.  
 
     Het werd een spannende strijd waar in de laatste ronde pas de  
beslissing viel. Uiteindelijk trok het team van Harry Wolters (vorig jaar 
zat hij ook bij het winnende team) aan het langste eind.   
 
     Hieronder volgt de eindstand van dit toernooi: 
     De toernooiwinnaar werd  het team bestaande uit Tom Leijen,  
Dolly Wijnbelt, Harry Wolters, Dicky Willigenburg en Rita Jansen met 
19 punten en een saldo van 50. 
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Op de 2e plaats eindigde het team bestaande uit Herman Bosman, Jannie 
Korpel, Eddy Halberstad, Gijs Oudshoorn en Ans van der Steen met 16 
punten en een saldo van 13. 

 
     De 3e plaats het team bestaande uit Tineke Holtzer, Joop van Kersber-
gen, Nel Bos, Tineke Verheij en Wim de Vries met 16 punten en een saldo 
van 9. 
 

     De 4e plaats het team bestaande uit Eelke Algra, Christien Kuiper, Bram 
Kruseman, Cilia Verburg en Edith van der Loo met 15 punten en een saldo 
van 21. 
 
     De 5e plaats het team bestaande uit Tjitske Moro, Jan Kuiper, Piet Bod-
deman, Wil Boer en Arie Wijnbelt met 15 punten en een saldo van 13. 
     Om 10 over half zes vond de prijsuitreiking plaats zodat om 6 uur iede-
re deelnemer na een gezellige dag met een prettig gevoel naar huis ging. 

2e 

3e 
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                                   Na de laatste speelronde. 

WoDoCo 

Uit de krant: 
Een oude man met een volle kar bij de kruidenier ziet een jongeman 
met slechts 1 artikel. “Ga maar voor”, zei hij, “ik ben gepensioneerd 
en heb heel veel tijd” 
Een andere oude man die er bij staat: “dat zou ik gezien uw leeftijd 
maar niet zeggen. Zoveel tijd heeft u niet meer.” 
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    Pijn in de buik bij het spelen van        
WODOCO !!!! 

 

B ijzonder als je op een van de speelavonden wordt gevraagd mee te 
doen aan het WODOCO-toernooi. 
Leuk ……………….maar ook spannend!!! 
En dan ook nog eens te spelen bij Amicale de Petanque. 
Met wat pijn in de buik stonden Frida en ik de eerste speelavond op de 
boulebaan. 
Voor ons nog onbekend, hoe zal het spelen op de baan van Amicale de 
Petanque zijn? 
 
     Nou we zouden het beleven. 
 
     Eerst maar een kopje koffie en op de speellijst kijken wie onze           
tegenstanders op de eerste avond zijn. 
Sterke tegenspelers……..dus een moeilijk begin! 
We hebben toch 3 punten op het scorebord kunnen plaatsen (in ieder 
geval van de nul af)!! 
Wat een ervaring!! 
 
     Het spelen op eigen baan (De Hakhorst) voelde toch iets vertrouw-
der. 
Tja…wij zijn als laatste geëindigd, maar kijken zeker terug op een heel 
gezellig toernooi met veel leuke medespelers. 
Blij en zonder pijn in de buik gingen we met een heerlijke fles wijn naar 
huis. 
 
     Doe volgend jaar ook mee met het WODOCO-toernooi en kijk na het 
spelen ervan terug op een leuke tijd en misschien wel een geweldige          
ervaring!!! 
 
Carla van Tellingen 
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49  boulers gingen op 13 april de strijd aan.                                     

Joop de Wilde won!!! 
 

     Arnold had de wedstrijdleiding. Hij moest die gedurende de avond 
overgeven door wederom een bloedneus. Vervelend als je dat over-
komt. Zelfs was het zo heftig dat de ambulance gebeld werd, maar 
het liep gelukkig goed af. Het allerbeste Arnold. 
 
     Na 2 partijen te hebben gespeeld waren er 3 koplopers: Joop de 
Wilde met een saldo van 20, op de voet gevolgd door Anneke Esko 
saldo 19 en Will Rademakers saldo 18. 
De bal is rond en na de 
derde partij wordt de 
eindstand opgemaakt. 
Er waren 6 spelers met 3 
gewonnen partijen en 
goed voor een prijs. 
2 koplopers bleven na de 
derde partij overeind.  
 
     Winnaar Joop de Wil-
de had een mooi saldo: 
+31. 
 
     Tweede  Anneke Esko  
+ 22, derde Bert den Uijl 
+18, vierde Anja Engel-
bert +13, vijfde Gerda van 
Bruggen +12 en zesde 
Joop van Kersbergen +10. 
 

Joop wint het Vrijdagavondtoernooi 
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     Van de 16 spelers met 2 gewonnen partijen was er prijs voor  de 
zevende plaats: Tiny Ham +18, achtste Will Rademakers  +18, negen-
de Wim Lankamp +10, tiende Martha Oudshoorn +8, elfde Conny Os-
kamp +7 en twaalfde Koen Verf +6. 
 
     Met 1 gewonnen partij en prijs Arie Wijnbelt, Miep van Winters-
wijk, Karel Christ,  Piet Boddeman en Wout Klok.  
 
     De aanmoedigingsprijzen waren voor Jeanot Bremer en Dicky   
Willigenburg. 
 
Dank was er voor de mensen achter de bar en inkoop van de prijzen. 
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E en dag om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten, dit was ook 

letterlijk het geval. Een dag met volle zon waar 89 spelers van genoten. 

Opperbeste stemming mede door de bestuursleden die deze dag de 

knechten waren en het perfect georganiseerd hadden. Er waren 8 com-

missies, bestaande uit de baancommissie, wedstrijdcommissie recrea-

tie, barcommissie, klusteam, diversen, oud papier, sportcommissie en 

groencommissie. 

 

     Na de aanmelding zat het terras al snel vol, lekker onder de parasols 

en vlaggetjes. Om tien uur vroeg Joop iedereen om naar binnen te ko-

men. Wat zou er nu weer aan de hand zijn, hoorden wij hier en daar 

fluisteren. 

Vrijwilligersdag 2018 
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    Joop vroeg even alle stilte, je kon dan ook een speld horen vallen. 
Hij sprak: beste mensen, enige tijd geleden heeft een persoon mij ge-
vraagd om als het zo ver is, zou jij dan iets bepaalds willen zeggen? 
Altijd moeilijk om nee te zeggen. Ik zal u zeggen waar het om gaat 
(doodstil was het): Karel Christ is 78 geworden en daar hoort het lied 
bij “lang zal hij leven”. Uit volle borst werd er mee gezongen. 

 
     Daarna werden wij welkom geheten door voorzitter Harry Saaltink. 
 
     Na 2 partijen te hebben gespeeld kwam de lunch om ca 12.30 uur. 
Hier werd uiteraard gretig gebruik van gemaakt. Daarna kwamen de 
toetjes, die  in een  mum van tijd op waren.  
Tot slot was er ijs van Gijs ( Rijk Esko deelde dit gratis uit alsof hij op 
de markt stond). Ik zou daar toch eens over denken, Rijk. 
 
     Na de derde partij werd de stand opgemaakt om te bepalen  wie 
de wisselbeker had verdiend. 
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     Die berekening, die best ingewikkeld is, werd door Karel weer   
fantastisch afgerond. Toch geweldig als je daarbij assistent mag zijn.  
 
     Goed, nu weer even serieus.   Natuurlijk zit er verschil in het aantal 
deelnemers per commissie. B.v. bij de barcommissie doen 33 spelers 
mee en bij oud papier 7. Dit word omgerekend naar een gemiddelde 
gewonnen partij per persoon en daarna een gemiddeld saldo per      
persoon. De wisselbeker  was al 2 jaar gewonnen door de                       
oud-papiercommissie.  Maar dat gebeurde nu niet, want als eerste 
kwam de baancommissie uit de bus. 

 
     Tweede werd de wedstrijdlei-
ding recreatief, derde de bar-
commissie, vierde het klusteam, 
vijfde de diversen, zesde de oud-
papiercommissie, zevende de 
sportcommissie en achtste de 
groencommissie. Er was ook  nog 
een fles wijn voor de beste speler 
en speelster. Dat waren Timo 
Kraak en Alie van Riet.  
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     Aan het eind van de dag werd er nog een fles met inhoud voor de 

wedstrijdleiding aangeboden aan Karel en Joop. 

Namens lief en leed werd er een fles wijn aan de bestuursleden over-

handigd als dank voor de mooie dag.  

 

     Er waren ook bloemen voor de medewerkers Diana, Anneke, Ad, Pe-

tra en Peter.  

 

     Als wij de stemming mogen peilen zal het volgend jaar weer druk zijn. 
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Dat kunt u zien!!!!! 
 

Kijk op: www.jbcdehakhorst.nl en klik ”over ons” aan en 

daarna “clubblad Bouletin”. 
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Commissie Voorzitter, vz            
Coördinator, co 

Taak Telefoon 

Banen Arie Wijnbelt vz. algemeen 033-4943810 

Bouletin Frans van der Loon redactie 033-7370102 

Facilitaire 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.                                                    

We beschermen daarmee onze e-mails en geven SPAM en hackers geen kans ! 
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