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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
13. mededelingen Sportcommissie 14 e.v.. flyers toernooien 21. 
mooie dankwoorden voor Dick Bastmeijer 22, 23. dank van Alie van 
Wessem en Cocky van der Loon. 24. dank van Wil Vendeville en Ar-
nold van der Loo 27. uitleg nieuwe puntentelling 34. Arnold knipoogt 
weer 43. verslag van Patrick 45. verslag van Conny. 
 

Kopij (let op: voor 2 maanden!!) a.u.b. inleveren uiterlijk  

maandag 25 juni, 11 uur.  
Het Bouletin van juli/augustus komt uit op vrijdag 29 juni. 

Oud-papier inleveren 
maandag 25 juni van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 26 juni 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 - 23.00 uur 
Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!! 

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

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

do. 31-05 ZCC 19.30 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 

vr. 22-06 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

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

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

do. 28-06 ZCC 19.30 uur 

di. 03-07 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

wo. 11-07 Koffietoernooi 09.30 uur 

vr. 13-07 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

za. 21-07 Man-vrouwtoernooi **) 10.00 uur 

za. 28-07 Open Kwintettentoernooi **) 10.00 uur 

di. 07-08 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

za. 11-08 Thuisblijverstoernooi **) 10.00 uur 

wo. 15-08 Koffietoernooi 09.30 uur 

di. 21-08 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

do. 23-08 ZCC 19.30 uur 

vr. 24-08 Vrijdagavondtoernooi 19.00 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, 
 
LED-Baanverlichting: 
Al verschillende malen hebben alerte leden ons                                             
geattendeerd op de mogelijkheden van subsidie voor de baanverlich-
ting. Zowel de baan- als de klussencommissie zijn hiervan ook op de 
hoogte. In het kader van de politieke agenda voor sportverenigingen 
Leusden hebben de voorzitters van de grotere sportverenigingen dit 
ook onder de aandacht van de Gemeente Leusden gebracht.  Deze 
houdt momenteel een inventarisatie en onderzoekt een mogelijke ge-
zamenlijke aanpak. Wordt dus vervolgd.  
 
Ledenraadpleging NJBB: 
Met Irene en Rijk waren wij goed vertegenwoordigd op de ledenraad-
pleging van de NJBB. Hoofdonderwerp waren de voorstellen voor een 
nieuwe contributie- en licentiestructuur. Evenals in onze ALV  was er 
bij de peiling voorkeur voor model 1.  
Vragen die wij naar aanleiding van onze ALV hebben meegenomen wa-
ren:  
1) Gaat de verenigingsbijdrage de komende jaren omhoog?              

Neen, deze komt te vervallen en is ingebracht in de voorgestelde 
licentiebijdrage.  

2) Wat gebeurt er met de  huidige mogelijkheid van een 2e licentie? 
Deze blijft gewoon bestaan.  

3)  Wat is de reden van het grote verschil in verwachte                                           
licentiehouders tussen model 1 en 2?                                                              
Door het grote tariefverschil verwacht men deze daling in       
model 2. Tenslotte is de verwachting dat een wijziging                       
niet voor 1 januari 2020 zijn beslag zal krijgen. 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) :  
Achter de schermen wordt er vanuit ons secretariaat door Irene hard 
gewerkt om zo snel mogelijk te kunnen voldoen aan de nieuwe priva-
cy regel- en wetgeving. U wordt op  de hoogte gehouden. 
 
Japanse Duizendknoop:  
Sedert vorig jaar rukt deze op richting onze buitenbanen. Na een eer-
dere melding heb ik dit opnieuw gemeld aan de Gemeente Leusden. 
Op het publicatiebord vindt u hun reactie en plan van aanpak.  
 
Tenslotte:  
Zij die de komende maanden op vakantie gaan wens ik een fijne       
vakantie. Voor de thuisblijvers staan er zoals gebruikelijk best een 
aantal leuke toernooien gepland. Hen wens ik fijne toernooien. 
 
Harry 

 
 
 
 

Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
Nico van Eijden op 1 mei 2018 
Hetty van der Hulst op 1 mei 2018 
Hetty en Nico, van harte welkom. 
 
Een adreswijziging: 
J. Boersema, Muurhuizen 102 n, 3811 EL Amersfoort. 
 
Aantal leden op 17-5-2018 conform telling onderaan de ledenlijst = 287 
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Bestuursvergadering                                                                                            
In juni komt het bestuur op de 21ste weer bij el-
kaar.  In de maand juli wordt het de 19de. Wan-
neer je het controleert zie je dat het wederom op 
de donderdag  valt. En daar verandert voorlopig 
niets aan. Tenzij je op vakantie gaat. En dat doen 
bestuursleden ook. Dus zijn we i.i.g. de 21ste juni 
niet voltallig. We hebben genoeg agendapunten, 
evaluaties, etc. om toch bij elkaar te komen. Dat neemt niet weg, dat 
wanneer je iets met ons wilt bespreken tijdens de vergadering, wij daar 
ruimte voor maken. Om 13.00 uur starten we. Maak een afspraak met 
één van ons en dan komt het goed. 
 

Mailbox                                                                                                                             
Een ieder heeft inmiddels via zijn persoonlijke  e-mailadres het verhaal 
van de Rabobank Clubkas Campagne ontvangen. Er zijn enkele clubleden 
die niets met een p.c. hebben. Daarom attendeer ik ook hen op het vol-
gende. De Rabobank Amersfoort-Eemland stelt dit jaar € 75.000 beschik-
baar voor verenigingen en stichtingen om ze een steuntje in de rug te  
geven. 118 Verenigingen/stichtingen hebben zich ingeschreven. Wie mee 
wil dingen moet aan een aantal voorwaarden voldoen. En zo zijn wij door 
de commissie geaccepteerd om mee te doen. Maar dan komt het pas.   
Let op ! Van een ieder die een rekening heeft bij de Rabobank hebben we 
stemmen nodig om in aanmerking te komen voor een leuk bedrag.       
Gerelateerd aan het aantal stemmen krijgen wij dat bedrag uitgekeerd. 
En wat willen we daarmee: Grote parasols om meer schaduw te creëren.                 
En, naast de huidige p.c. van de SportCommissie is een laptop met    
printer zeer wenselijk.                                                                                                                            
Allen zijn bevoegd om vijf stemmen uit te brengen via de stemmodule 
van de Rabobank Clubkas Campagne. Daarvan kunnen max. 2 stemmen 
per vereniging/stichting worden uitgebracht.  De stemperiode vindt 
plaats van 
                                             22 mei t/m 11 juni 2018                                                 
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Clubleden die klant zijn van de Rabobank: stem in genoemde periode 
op onze club. Ook kan je in jouw omgeving bij familie, vrienden en 
kennissen informeren of zij klant zijn van de Rabobank en vragen om 
op onze vereniging te stemmen. 
 
Naast enkele tips van meedenkende clubleden liggen er ook een aan-
tal uitnodigingen om deel te nemen in gespreksgroepen om Leusden 
sterker te maken. Niet alleen in Sport, maar ook wonen en hoe zetten 
we Leusden op de kaart.                                                                                                      
De Grote Clubactie 2018 komt er aan ! Daarvoor zoek ik nog twee 
mensen die met mij mee willen denken hoe dit aan te pakken. De  
actie start 15 september. Tot en met 22 november loopt zij door.   
Vorig jaar was een succes. De actie heeft in totaal € 9.000.000 opge-
bracht waarvan 80 %  voor de verenigingen. Over ons bestedingsdoel 
horen jullie later meer. Meld je aan !                                                                                       
Er ligt een uitnodiging voor een Sportbestuurdersbijeenkomst op     
24 mei in Breukelen. Enkele bestuursleden zullen De Hakhorst verte-
genwoordigen.                                                                                                             
Het 15e jubileum van de Nationale Sportweek valt op 15 t/m 29 sep-
tember. Dat duurt nog even.                                                                                               
Leusden Vertelt is een project over saamhorigheid tussen Leusden, 
Achterveld en Stoutenburg. Zie flyer op het mededelingenbord.                                                                
Daarnaast liggen er nog een aantal wetenswaardigheden die vanuit 
het NJBB komen. Dit laat ik aan de afd. communicatie van de                   
SportCommissie over.                                                                                                         
En ja, het heeft  wat voeten in de aarde gehad, maar 29 mei gaat er 
een afvaardiging van onze club naar Jeu de Boulevereniging  `t Dupke 
in Sint-Michielsgestel voor een werkbezoek. Harry Saaltink, Anton Ku-
nenborg, Bram Kruseman en ondergetekende zijn van de partij. Uit de 
samenstelling van deze personen kan je concluderen wat zoal de on-
derwerpen van gesprek zullen zijn. 
 

Postbus                                                                                                                         
- Er viel een uitnodiging op de mat ( jaja ?! ) van Cercle de Pètanque 
uit Ijsselstein. Zij vieren 26 mei hun veertigjarig jubileum. Enkele afge-
vaardigden van het bestuur zullen acte de présence  geven. 



 12 

Aanverwante zaken                                                                                                         
- Inmiddels liggen de notulen van de ALV van 19 april bijna klaar. Na 
een kleine correctie zal zij op de website worden gezet.     
                                                                                                                                     
- De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG,  vraagt hier 
en daar nog wat aandacht. Inmiddels en anders op korte termijn vin-
den jullie het ledenbestand in de kantine een stuk beperkter qua per-
soonsgegevens dan voorheen. Enkel de gegevens in het verenigings-
belang staan daar nog op vermeld. Er komt een nieuwe uitgave van 
het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden. Hierover later meer. 
Tijdens de cursus kwam er een compliment van de cursusleider dat 
we op de juiste manier bezig zijn.   
                                                                                                                                                                          
- Er is navraag gedaan bij de beheerder van de boules. Er zijn geen 
originele boules die voor de verkoop geschikt zijn. Sommige nieuwe 
clubleden zijn nog zoekende. Heb je een complete set liggen, meld 
het op het mededelingenbord in de speelhal.  
 
- Een enkele maal wordt er gevraagd aan een bestuurslid om een ge-
baar te maken als blijk van waardering voor de inzet van een bepaal-
de vrijwilliger. Onderscheidt maken is onmogelijk. Wie wel, wie niet. 
Wat we in ieder geval niet moeten vergeten is, dat de Medewerkers-
dag een vorm van beloning is. Dit geldt voor alle vrijwilligers die zich 
het afgelopen kalenderjaar voor onze vereniging hebben ingezet.  
 
Irene Maes-van der Werff 
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Interne tripletten competitie 
In het Bouletin van mei staat in de agenda dat op 19 juni interne    
tripletten wordt gespeeld. Dit is niet goed gecommuniceerd door De 
Sportcommissie. In de maanden juni en juli wordt er geen interne  
tripletten gespeeld. Wel kan er, in overleg met de competitieleider, 
vooruit worden gespeeld als men in augustus bij voorbeeld op                  
vakantie is. 
 

NPC 
Er zijn voor het seizoen 2018/2019 zes teams van De Hakhorst aange-
meld voor de NPC. Helaas één team minder dan het afgelopen sei-
zoen terwijl we gehoopt hadden op meer aanmeldingen. Waarom is 
het met zoveel leden nou zo moeilijk om mensen over de streep te 
trekken om aan deze leuke competitie mee te gaan doen. 
 

Wijziging aanvangstijd Vrijdagavondtoernooi 
Inmiddels is het eerste Vrijdagavondtoernooi met vervroegde        
aanvangstijd een feit. Vanaf de kant van barmedewerkers en                    
werkenden onder ons zijn al wat opmerkingen gekomen dat men nu 
wel heel vroeg aanwezig moet zijn. We zullen de voor- en tegenstan-
ders blijven volgen. 
 
 

Het Vrijdagavondtoernooi begint in het 
vervolg om 19.00 uur!!!! 



 14 

    



 15 

    



 16 

 



 17 

 



 18 

 



 19 

  



 20 

  



 21 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Beste Dick, 
 
Graag wil ik je hartelijk bedanken voor de moeite die jij heb genomen 
om mij tijdens mijn afwezigheid van de bouleclub steeds ons          
clubblad te brengen. 
Hierdoor kon ik, ondanks dat ik niet kon spelen noch komen, toch op 
de hoogte blijven. 
 
Velen met mij hebben jarenlang door jouw inzet het Bouletin in     
de brievenbus gekregen.  
 
Je hebt je heel lang in weer en wind voor velen van ons ingezet. 
Nogmaals heel veel dank hiervoor.  
 
Een grote pluim op jouw hoedje. 
 
Hartelijke groet, 
 Eveline Artz 
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Beste boulevrienden, 
 
Zoals jullie waarschijnlijk al weten lig ik in het ziekenhuis en 
ben  geopereerd aan een heupbreuk ten gevolge van een val. 
Graag wil ik  iedereen hartelijk bedanken voor kaarten, tele-
foontjes naar Ad, en belangstelling. Dat doet Ad en mij echt 
heel goed.  
 
Ik oefen heel veel en ga ook wel vooruit maar voor mij veel te 
langzaam. Ik moet nog wel tot 1 juni blijven, dus het boulen 
blijft nog even bij een wens. 
 
Nogmaals hartelijk dank en groetjes van  
Ali van Wessem 
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Hallo medeboulers, 
 
Ik wil jullie langs deze weg heel hartelijk bedanken voor de 
warme aandacht die ik kreeg tijdens mijn behandelingen. 
De telefoontjes, kaarten  en bloemen hebben mij blij gemaakt 
en veel steun gegeven. 
 
Ik ben nu aan het aansterken  om in de zomer nog een  
operatie te kunnen ondergaan. 
 
Maar tussendoor kom ik zeker weer op de boulebaan om een 
balletje met jullie te gooien. 
 
Cocky van der Loon. 
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Hallo jeu-de-boulesleden van De Hakhorst, 
 
Hierbij wil ik jullie heel erg bedanken voor de enorme belang-
stelling die ik tijdens de  behandelingen van  mijn ziekte heb 
gehad. 
De vele kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoekjes waren 
voor mij hartverwarmend! 
 
Ik begin al weer aardig op te knappen dus jullie zullen mij 
weer regelmatig zien. 
Ik heb er in ieder geval veel zin in. 
 
Met vriendelijke groet 
Wil Vendeville. 

 

Beste Boulers, 
 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle belangstelling 

en   medeleven via kaarten, presentjes, telefoontjes en bezoe-

ken tijdens de afgelopen heftige weken.                                       

Ze hebben mij goed gedaan.  

 

Arnold 
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We gaan ons allemaal weer te buiten 
horen bomen ruisen, vogels fluiten 
de vorst is weg, de donkere dagen zijn voorbij 
de zomertijd komt eraan, we krijgen een uur er bij! 
Kom warme zonnestralen, kom zachte wind 
kom man, kom vrouw, het Lentetoernooi begint. 
 

D e warme zonnestralen ontbraken helaas en we speelden de eerste 
ronde in de hal. Daarna konden de teams in onderling overleg besluiten 
waar gespeeld zou worden: binnen of buiten. Maar bij de tweede ronde 
kwam de regen weer met pijpenstelen naar beneden.  
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      Nieuw in dit toernooi was dat de einduitslag mede aan de hand 
van weerstandspunten werd bepaald. Het doel van deze weerstands-
punten is om een meer rechtvaardige einduitslag van een toernooi te 
bepalen door daarin ook de onderlinge sterkte van de teams te           
betrekken.  
 
     In de oude berekening zouden Coby en Ton Jetten de winnaars van 
het toernooi zijn geweest maar nu ging de eerste prijs naar Dolly en 
Arie Wijnbelt. Coby en Ton werden derde. Alle reden om aan de hand 
van de uitslag van dit toernooi aan te geven hoe dit tot stand geko-
men is.  
Cobie en Ton Jetten hebben alle wedstrijden gewonnen met een    
saldo van +47. Ook Dolly en Arie Wijnbelt hebben alle wedstrijden       
gewonnen met een saldo van +33. 
Maar hoeveel weerstand heeft het team Jetten gehad ten opzichte 
van team Wijnbelt in dit lente toernooi? Dat wordt uitgedrukt met 

zogenaamde weerstands-
punten, team Jetten 8 en 
team Wijnbelt 9. Deze wor-
den berekend aan de hand 
van de wedstrijden die de           
tegenstanders van deze 
teams in het toernooi     
hebben behaald. 
 
 

De spanning is van het ge-
zicht van Ton te lezen. Door 
die nieuwe puntentelling 
weet je  het maar nooit. Zo 
lijk je eerste te worden en 
uiteindelijk zou je pas derde 
kunnen zijn. Die tegenvaller 
kwam dan ook! 
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     Team Jetten heeft ge-
speeld tegen onderstaande 
teams, hetgeen 8 weer-
standspunten opleverde 
(1+3+1+1+2=8): 
 
Riet en Max Bremer –           
1 wedstrijd gewonnen. 
Ans Otten en Rikje van Stra-
ten – 3 wedstrijden gewon-
nen. 
Thea Rond en Marco van 
Gils – 1 wedstrijd gewonnen 
Carla van Tellingen en Cuja 
de Weerdt – 1 wedstrijd  
gewonnen. 
Tjitske Moro en Ans van der 
Steen – 2 wedstrijden ge-
wonnen. 
 
Team Wijnbelt heeft ge-
speeld tegen de volgende 
teams, hetgeen 9 weer-
standspunten opleverde 
(3+1+1+3+1=9): 
 
Ans Otten en Rikje van Stra-
ten – 3 wedstrijden gewon-
nen. 
Thea Rond en Marco van 
Gils -1 wedstrijd gewonnen 
Mia van Vuure en Elly Hoebe 
- 1 wedstrijd gewonnen. 
Jopie Voogt en Dicky Willigenburg - 3 wedstrijden gewonnen. 
Riet en Max Bremer - 1 wedstrijd gewonnen. 
 
 
      

Winnaars Lentetoernooi 
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     Mogelijk dat deze uitleg 
nu wat meer inzicht geeft 
in de nieuwe berekening. 
Reacties zijn van harte wel-
kom bij de sportcommissie 
sc@jbcdehakhorst.nl. De 
verdere uitslag van het Len-
tetoernooi vindt u op het 
publicatiebord en op             
pagina 29. 
 
     Nu de eerste en derde 
plaats van het lentetoer-

nooi genoemd zijn, rest mij te ver-
melden dat de tweede plaats be-
haald is door Marwin van Diermen 
en Joop de Wilde. Zij hadden een 
gelijk aantal WP en SB punten als 
Dolly en Arie, maar het saldo gaf nu 
de doorslag: +26 punten voor Mar-
win en Joop waardoor zij net 7 sal-
dopunten te kort kwamen. 
 
     Dit toernooi is weer mede moge-
lijk gemaakt door de medewerking 
van Jan de Bruin, Wil Boer en Anne-
ke en Rijk Esko die de bar verzorg-
den. De prijzentafel is samengesteld 
door Ingrid Saul en Anneke Verf. 
Tenslotte onze dank aan Piet Bod-

deman en Cora Martens die nu een team vormden waardoor een vrij-
loting in het toernooi niet noodzakelijk werd. 
 
 
Namens de sportcommissie: Tom Martens en Anton Kunenborg – wed-
strijdleiding. 

2e 

3e 

mailto:sc@jbcdehakhorst.nl
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Lentetoernooi 
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          Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi 

O p dinsdag 1 mei schreven 52 leden in 
om deel te nemen aan het toernooi.  
 
     Voordat er met de prijsuitreiking werd 
begonnen waren er ook nog  2 schilderijen 
beschikbaar gesteld door Arie Nagel. Door 
loting werden deze uitgereikt aan Ton Ze-
gers en Tiny Ham.  
 
     Na 3 partijen waren er 3 personen, Mia 
van Vuure, Dolly Wijnbelt en Johan Nagte-
gaal, met dezelfde uitslag, namelijk 3 + 27. 
Aangezien Mia 2 partijen met 13 – 0 had 
gewonnen mocht  zij de goedgevulde em-
mer (voorheen was dat een mand) in ont-
vangst nemen.   
 
     De tweede plaats was voor Dolly en de 
derde plaats voor Johan. Johan had zijn 
prijs beschikbaar gesteld voor de eerstvol-
gende omdat hij na  afloop van de derde 
partij naar huis wilde. De aanmoedigings-
prijzen waren deze keer voor Nel van Mee-
rendonk en Nel ter Burg.  

Zo eindigde een gezellige en sportieve mid-
dag met dank aan de vrijwilligers die dit 
allemaal mogelijk maken, denk aan de bar-
bezetting, het verzorgen van de prijzenta-
fel en de wedstrijdleiding.  
 
      

Mia van Vuure won!! 
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Uitslag ITC mei 2018 A-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team4 Paul Dijkstra+Ank Christ+Karel Christ 10 9 70

2 team1 Edith v/d Loo+Arnold v/d Loo+Bert d Uijl 10 9 55

3 team5 Anja Engelbert+Michel Bara+Will Rademakers 10 6 5

4 team2 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 10 5 9

5 team8 Elly Hoebe+Ton Jetten+Piet v Opijnen 10 5 -4

6 team7 Tiny Ham+Martha Oudshoorn+Gijs Oudshoorn 10 5 -19

7 team6 Wim v Middendorp+René v Luijendijk+Nel Bos 10 4 -2

8 team3 Joop v Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes 10 4 -20

9 team10 Anneke Esko+Rikje v Straten+Jozias d Zeeuw 10 2 -35

10 team9 Timo Kraak+Hennie Halla+Albert v Tweel 10 1 -59

Uitslag ITC mei 2018 B-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team2 Cora Martens+Tom Martens+Jan Kuijper 10 9 47

2 team9 Max Bremer+Tjitske Moro+Eelke Algra 10 7 38

3 team4 Harry Saaltink+Anna Kruseman+Bram Kruseman 10 7 27

4 team10 Riet Bremer+Wim vd Berg+Peter de Rooij 10 7 11

5 team7 Berend Heil+Sanna Borst+Martin Borst 10 5 1

6 team8 Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 10 5 -2

7 team6 Ellen vd Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko 10 3 -17

8 team5 Truus Ruarus+Petra vd Kuij+Ad vd Kuij 10 3 -34

9 team3 Nel v Meerendonk+Aat Lankamp+Cocky vd Loon 10 2 -30

10 team1 Ben Pennekamp+Gerrit de Graaf+Gerard Bakker 10 2 -41
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Arnold’s 

Foto Ronald Kersten 

Voor de mensen met een zwakke maag zal ik                                               
maar gelijk het advies geven om deze knipoog                                                 
over te slaan. Eigenlijk wilde ik er helemaal niet                                                 
over schrijven, maar ja, het bloed kruipt waar het                                         
niet gaan kan, dus ik doe het toch. Ik bedoel, je kunt                                         
wel net doen of je neus bloedt, maar er zijn toch behoorlijk wat men-
sen mee geconfronteerd, dus mag je er ook over schrijven. 
De eerste keer was op 4 april, de laatste avond van de WODOCO. Zoals 
elke keer zou Joop ook nu weer een groepsfoto maken. Ik ging op mijn 
hurken zitten maar kwam gelijk weer overeind want het bloed spoot 
uit mijn neus. Na een half uurtje boven de wasbak met Anneke aan 
mijn zij was het eindelijk gestopt en kon ik met een dikke prop watten 
een flesje spa nuttigen. Wel sympathiek dat de rest niet zonder mij op 
de foto wilde. Dit keer geen groepsfoto of lag dat ergens anders aan? 
Al met al geen leuke ervaring. Maar zoals zo vaak gebeurt  was de her-
innering aan deze gebeurtenis na een dag of tien een beetje doodge-
bloed, je vergeet snel. Maar ja, dan komt vrijdag de dertiende 
(bedankt Tom). Het Vrijdagavondtoernooi, eerste ronde, eerste mène 
moet ik meten. Door de knieën en ja hoor, daar gaat ie weer. Ik ga 

weer boven mijn ver-
trouwde wasbak han-
gen en met mijn ver-
trouwde Anneke aan 
mijn zij houd ik het dit 
keer een uur vol voor-
dat de opgetrommel-
de ambulancemede-
werkers twee maxi 
tampons mijn neus 

inrammen. Het boulen was gedaan voor die avond en gelukkig waren 
Karel en Joop bereid om mijn wedstrijdleiding over te nemen.  Die 
avond toch nog naar het ziekenhuis gegaan maar daar kreeg ik te ho-
ren dat ze alleen iets kunnen doen als het bloedt.  
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En ik hoefde me niet ongerust te maken, dit gebeurt vaker bij mensen 
op leeftijd en je gaat er niet dood aan. Sorry hoor maar met zo’n op-
merking zet je wel kwaad bloed bij mij.  
Als doekje voor het bloeden kreeg ik een aantal bakjes mee om het 
bloed in op te vangen. De neus dichtknijpen had geen zin, gewoon 
laten lopen, het stopt vanzelf weer. 
De gemiddelde man heeft 5,5 liter bloed door het lichaam stromen 
en de gemiddelde vrouw 4,5 liter. Dat verschil wordt veroorzaakt 
doordat de man over het algemeen groter is dan de vrouw, meer 
spiermassa bezit en grotere organen heeft. Over dat laatste zullen 
wel weer de nodige grappen worden gemaakt. Het bloed haalt zuur-
stof uit de longen vandaan en trans-
porteert dit via de aderen naar alle 
uithoeken van het lichaam. Hier-
door kunnen  we bijvoorbeeld bou-
len en praten, twee zaken waar we 
bij ons op de club heel goed in zijn. 
Het transport van het  bloed gaat 
via de aderen. We hebben ongeveer 
100.000 km aan aderen door het 
lichaam lopen, dat is 2,5 keer de 
wereld rond. 
Hemoglobine is een eiwit dat in de 
rode bloedcellen zit. Een belangrijk 
deel van hemoglobine bestaat uit ijzer. Met dit ijzer bindt hemoglo-
bine zich aan zuurstof. De waarde van hemoglobine moet bij de man 
tussen de 8,4 en 12 liggen en bij een vrouw tussen de 7,8 en 11. Na 
dit stukje anatomische onderleg weer verder met het verhaal. 
Precies een week later, vrijdagavond 20 april, de volgende hevige 
bloeding. Bakje eronder en wachten tot het stopt. Vanaf dat moment 
komt het in een stroomversnelling. Op zondag vijf keer een bloeding 
en in de nacht van zondag op maandag vier keer. Maandagochtend 
om half negen weer bak vol. Huisarts gebeld en de assistente geeft 
aan dat we om kwart voor twaalf even langs kunnen komen!!! Rond 
negen uur val ik flauw door zuurstofgebrek in de hersenen (weer 
geen grapjes maken).   
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Met ambulance naar ziekenhuis waar ze weer geen oorsprong kun-
nen vinden omdat het bloeden is gestopt. Op woensdagavond tijdens 
het eten de volgende. Dus weer de ambulance laten komen. Maar 
weer stopt het na een vol schaaltje.  
De ambulance gaat weer weg met de mededeling dat als het weer 
gebeurt we gewoon weer moeten bellen, niet met eigen vervoer 
gaan. We zitten nog een beetje na te praten dat dit zo niet langer kan 
doorgaan als het weer in volle hevigheid losbarst. De ambulance was 
snel weer terug en ze zagen nu toch wel in dat het niet goed zou 
gaan. Tijdens de rit naar het ziekenhuis werd het zo hevig dat “de 
spoed” er op moest.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Omdat ik weet hoeveel vocht er in een bakje gaat weet ik dat er die 
avond bijna 1 liter bloed is weggestroomd. Met de eerdere bloedin-
gen er bij kom ik ruim over de 2 liter en dan reken ik de bloedingen 
op de club niet  eens mee. Hierdoor was mijn HB waarde in het zie-
kenhuis 5,5 en was ik erg verzwakt.  Na het inbrengen van weer zo’n 
supertampon mocht ik twee nachten doorbrengen in hotel Meander. 
Ruime kamer, eten wordt bezorgd op de kamer, keuzemenu en ge-
weldige verzorging maar toch was ik blij dat ik weer naar huis mocht. 
Op het moment dat ik dit schrijf heb ik ruim drie weken geen bloe-
ding meer gehad. Ik raak de angst langzamerhand een beetje kwijt en 
begin weer wat aan te sterken. Ik heb al weer een paar keer een bal-
letje gegooid en ben daar weer bloedserieus in.  
 

Meander Medisch Centrum Amersfoort 
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Ans Otten won het                    toernooi           

 

Op woensdag 9 mei werd het maandelijkse Koffietoernooi gehouden.          
 

E r schreven maar 30 deelnemers in. Waarschijnlijk omdat het een 
zeer warme dag zou worden en dat was ook zo. Tegen 11.00 uur was 
de temperatuur gestegen tot 28 graden. Ondanks de warmte hadden 
Charlotte en Ans er voor gezorgd dat er een fleurige prijzentafel was 
samengesteld. Anna en Cuja zorgden voor de barbezetting en Karel 
Christ had de wedstrijdleiding.  
 
     Na 3partijen bleek dat er van 
de 30 deelnemers 8 personen 
waren die alle partijen hadden 

gewonnen. Ans Otten was 
de winnares met een score 

van 3 + 16. De tweede plaats 
was voor Max Bremer, op de 
derde en vierde plaats eindig-
eden Tiny Ham en Hans de 
Vaal. Het toeval wilde dat zij 
alle drie de partijen met elkaar 
hadden gespeeld.  
 
     Met 2 overwinningen waren 3 prijzen beschikbaar met aan de top 
Anneke Verf. Voor de spelers met 1 overwinning waren er ook nog 3 
prijzen beschikbaar, aangevoerd door Koen Verf.  
 
     De aanmoedigingsprijs was deze keer voor Bram Kruseman. Na de 
prijsuitreiking werden de vrijwilligers hartelijk bedankt, want zonder 
hun inzet is het niet mogelijk om toernooien te organiseren. Met een 
applaus werd het gezellige jeu-de-boulestoernooi afgesloten. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdocplayer.nl%2Fdocs-images%2F60%2F45033061%2Fimages%2F28-0.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdocplayer.nl%2F45033061-Opgericht-op-29-april-1980.html&docid=4g4LRoexQ4oscM&tbnid=aVNritI9_p4veM%3A&vet=10ahUKEwiNpej
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 H 
allo, mijn naam is Patrick, 

 

Op 15 april mocht ik voor het eerst meedoen met de Waterlinie jeu de 
boules kampioenschappen. 
Sinds kort woon ik op de Water-
linie, en ik heb het daar naar mijn 
zin. 
Ik zit op een jeu de boules club, 
die heet Amicale. 
Elke maandag doe ik daar 
wedstrijden. 
De jeu de boules club de Hakhorst 
ken ik al, daar heb ik weleens 
vaker gespeeld. 
Op 15 april hadden we mooi we-
er, dus we konden buiten spelen. 
Een aantal mensen kende ik al, 
bijvoorbeeld Frank Maes, hij is de 
wedstrijdleider. 
Iedereen moest 3 partijen spelen 
en we speelden tot de 7. 
En toen moest ik de finale spelen 
samen met David. 
Omdat ik alle 3 de partijen ge-
wonnen had, kreeg ik de wis-
selbeker. 
Ook kreeg ik een beker die ik mag 
houden. 
Alle 2 staan ze nu op mijn kamer. 
 
Ik vond het een leuke dag en in 
oktober doe ik weer mee. 
Maar dan neem ik alleen de wis-
selbeker mee, en die andere laat 
ik op mijn kamer staan. 
 
Groeten van Patrick 
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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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 Het Vrijdag(avond)-de-13e-toernooi

      vrijdag 13 april 2018 
 

H allo, hier ben ik weer! Als een krokusje steek ik parmantig m’n 
hoofdje weer boven het maaiveld uit. Nee, niet om direct weer met 
het gras gelijk gemaaid te worden, maar vanwege een berichtje van 
Carla van Tellingen: Of ik ook mee wilde spelen die vrijdagavond de 
13e.. ‘Doen hoor meis-
sie, altijd gezellig’, 
moedigde Carla mij al-
vast aan.  
 
     Ik moest er wel even 
over nadenken gezien 
mijn volle agenda! De 
zondag ervoor had ik 
met het Husseltoer-
nooi meegedaan, nou, dat was nou niet bepaald mijn dag. Ook mijn 
vaste maatje Jantien was verhinderd, maar misschien was dit dan wel 
een goede reden om van ons ‘Siamese tweeling syndroom’ af te ko-
men haha. Na een gezellige oppasdag met onze twee kleinzoons te 
hebben gehad besloot ik toch, ondanks wat vermoeidheidsklachten, 
aan het toernooi met de ongeluk brengende naam deel te nemen. 
 
     Carla stond mij die dag al op te wachten, maar we besloten eerst 
nog even een bakkie energie te tanken aan de bar. Daarna was het 
afwachten met wie ik dit keer de arena zou betreden. Daarvoor heb-
ben we Joop met zijn ‘blokkenzakje’. Samen met Wim Lankamp gin-
gen wij op baan 1 van start. Het goede gevoel om met hem deze par-
tij te winnen verdween als sneeuw in de lentezon toen bleek dat wij 
de strijd aan moesten gaan met Sanna en Justin. Hoewel we goed 
tegengas hebben gegeven verloren we nipt met 12-13. Niet slecht als 
je bedenkt dat Justin een gerespecteerd bouler is. 
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     Opgelucht over de draaglijke uitslag was het gezellig bijkletsen met 
Carla en wachten op de tweede ronde. Toen het bijna laatste blokje 
uit de zak kwam werd het duidelijk dat we een wandeling van baan 1 
naar baan 15 moesten maken. Daar stond  men al met spanning te 
wachten. Het lot had Joop de Wilde als mijn maatje voor deze partij 
toegewezen. ?  
Onze tegenstanders waren Harry Wolters en Dicky Willigenburg. Het 
kostte wat zweetdruppels, maar we wonnen deze partij toch vrij ge-
makkelijk met 13- 7!  
 
     Na afloop kreeg ik nog wat bijscholing van Joop, zodat ik de derde 
partij nog beter voor de dag kon komen.  
Deze laatste partij speelde ik met Gijs Oudshoorn tegen Bert? en Jus-
tin.  Ojee, weer die ‘alles wegschieter’ van de eerste partij! Dat kon 
nog lastig worden. Maar, een krokusje laat zich niet 
zomaar plukken. Het werd weer 13-12, maar nu in 
ons voordeel!  Zooo.., zou dat beetje bijmesten 
door Joop nu al voor een groeispurt gezorgd heb-
ben?  
Van Gijs kreeg ik een heerlijk glas rode wijn om on-
ze overwinning te vieren. Met drie heren aan tafel, 
die mij vertelden dat ik toch best goed kan plaat-
sen, voelde ik mij als een krokusje dat haar kopje 
parmantig naar de zon had gedraaid. Of was het de 
wijn?  
 
     Bedankt Joop voor de spoedles die al zo snel vruchten afwierp! In-
middels zijn Carla en Andries er ook bij komen 
zitten. Nog even nakletsen over de partijen en 
daar was het moment van de waarheid: Karel 
met de uitslagen. Er waren 6 boulers met 3 
gewonnen wedstrijden. Mijn leermeester was 
eerste  geworden en met 2 overwinningen zat 
ik toch bij de besten. Een heerlijk mix pakket 
van nootjes en chips voor bij de borrel was 
mijn prijs. 

Was het de wijn? 
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     Het was erg gezellig en zeker weer voor herhaling vatbaar. Be-
dankt Carla en Andries voor het veilig thuis afzetten. Natuurlijk wil ik 
ook de wedstrijdleiding, de barmensen, mijn boulemaatjes, de men-
sen die de prijsjes gekocht heb-
ben en allen die dit toernooi    
mogelijk maakten, heel erg be-
danken! Vrijdag de 13e zal nooit 
meer mijn ongeluksdag zijn! 
 
P.S. Karel, ik heb inmiddels de 
concertzaal in Amsterdam gevon-
den en flink op de deur geklopt, 
maar waarom wordt er (nog) niet 
opengedaan? 
 
Conny Oskamp 

         vakantiegeld 
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 Vrijdagavondtoernooi van 18 mei 2018 
      Van de 48 deelnemers scoorde Piet Boddeman het best. 
 

O p verzoek is het vrijdagavondtoernooi in tijd verplaatst van         
19.30 uur naar 19.00 uur. 
Dit is goed bevallen, om 23 uur  was inclusief de prijsuitreiking alles klaar. 
Ook voor de mensen achter de bar prettig, want er is altijd nog het e.e.a. 
op te ruimen. 
Over de opkomst niets te klagen, 48 boulers hadden zich aangemeld. 
  
     Zoals altijd bij het Vrijdagavondtoernooi volgt hier eerst de stand na 
afloop van de tweede partij. Die was: 
Timo Kraak saldo 23, Piet Boddeman saldo 22, Paul Dijkstra saldo 22 en 
Will Rademakers saldo 19. Dat beloofde een leuke ontwikkeling te 
worden wie ook de derde  partij zou gaan pakken.  
 
     Na de derde partij waren er 8 spelers met 3 gewonnen partijen en 
prijs: op de eerste plaats en goed voor de goed gevulde mand: Piet 
Boddeman +33. 
 
     Tweede Will Rademakers 
+28, derde Timo Kraak +27, 
vierde Michel Bara +26, vijfde 
Harry Wolters +23, zesde Joop 
van Kersbergen +22, zevende 
Arnold van der Loo +14 en 
achtste Gijs Oudshoorn +5.  
 
     Met 2 gewonnen partijen en 
prijs: negende Coby Huijbrechts 
+14, tiende Paul Dijkstra +13, 
elfde Karel Christ +12, twaalfde 
Ank Christ +11, en dertiende 
Cees Vendeville +11.  
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     Met 1 gewonnen partij en goed voor een prijs: Cora Martens, Bert 
den Uijl, Edith van der Loo en Joop de Wilde.                                                       
De aanmoedigingsprijzen waren voor Wim Lankamp en Cock 
Hakkennes. 
 
     Dank aan Anneke en Rijk achter de bar, zo ook Voor Dicky Willigen-
burg en Jopie Voogt voor de fraaie prijzentafel. 

Helpdesk: “Hoe kan ik u helpen”? 

Klant: “Ik ben mijn eerste e-mail aan het schrijven”. 

Helpdesk: “OK. Wat is het probleem”? 

Klant: “Nou, ik krijg wél de letter a. Maar hoe zet ik er nou een rondje 
omheen”? 

Een klant kon geen verbinding maken met het internet. 

Helpdesk: “weet u zeker dat u het juiste wachtwoord hebt gebruikt”? 

Klant: “Ja, dat weet ik zeker. Ik heb het een collega zien doen” 

Helpdesk: ”kunt u mij zeggen welk wachtwoord dat was “? 

Klant: “Vijf sterretjes”. 

Computerproblemen!!! 

Helpdesk: ”Goedendag. Hoe kan ik u helpen”/? 

Klant: “Eeeh, Hallo. Ik kan niet printen” 

Helpdesk: ”Wilt u even op de “startknop”drukken”? 

Klant: ”Ho,ho, ho, nou moet u even goed kuisten en niet meteen zo 
technisch doen. Ik ben verdikkeme Bill Gates niet!!!” 
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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 

dienst 

vacant barrooster  

       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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