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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
13. dankwoorden Diana Saaltink  14. dankwoorden Joop Kreikamp en Peter 
Saul 15. IM Aalt Kraaikamp 17. art. 31 Reglement Interne competities  18. 
e.v. flyers grote toernooien  24. Arnold’s knipoog  39. eindrapport leden-
werfactie.  
 
Kopij a.u.b. inleveren uiterlijk  maandag 27 augustus 11 uur.  
Het Bouletin van september komt uit op vrijdag 31 augustus. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 30 juli van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 31 juli van 12.15 - 12.45 uur. 
maandag 27 augustus van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 28 augustus 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   
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!! 

 

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

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 

za. 18-08 Party. Alleen voor genodigden!!!  14.30 uur 

di. 21-08 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

do. 23-08 ZCC 19.30 uur 

vr. 24-08 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

zo. 28-08 Open Husseltoernooi **) 13.00 uur 

wo. 29-08 Banenhuur KBO (optioneel) 13.00 uur 

di. 04-09 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

za. 08-09 Party. Alleen voor genodigden!!!  14.30 uur 

zo. 09-09 Open Husseltoernooi **) 13.00 uur 

wo. 12-09 Koffietoernooi 09.30 uur 

do. 13-09 ZCC 19.30 uur 

za. 15-09 Party. Alleen voor genodigden!!! (optioneel) 14.30 uur 

di. 18-09 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

za. 22-09 Herfsttoernooi**) 13.00 uur 
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  Van de Voorzitter 

Beste mensen, 
  
Overlijden Aalt Kraaikamp.                                                                                        
Na het Pinksterweekend hebben wij bericht ontvangen van het overlij-
den van ons lid Aalt Kraaikamp. Wij wensen Ada, kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte met dit verlies. Elders in dit nummer vindt u een In 
Memoriam. 
 
Voorjaarsvergadering Bondsraad:                                                                      
In de vergadering van 2 juni 2018 zijn de licentiekosten en verenigings-
contributie 2019 vastgesteld.  De clublicentie gaat van € 12,55 naar € 
12,75 en de wedstrijdlicentie van € 32,60 naar € 33,00. Onze vereni-
gingsbijdrage gaat van € 281,25 naar € 285,00. Al met al dus minimale 
verhogingen.  Ook is gesproken over de stand van zaken voor een nieu-
we contributie- en licentiestructuur. Dit blijft een lastig onderwerp. Het 
bestuur gaat er nog steeds van uit dat het lukt om voor de najaarsverga-
dering met een voorstel te komen. Ook blijft het onzeker of dit betekent 
dat invoering met ingang van 1 januari 2020 mogelijk is. Vastgesteld zijn 
o.a. een aantal wijzigingen in het NPC reglement. Deze komen ongetwij-
feld via onze sportcommissie tot jullie. 
  
Kennismaking Wethouder Sport:                                                                      
De nieuwe wethouder Sportzaken Wim Vos heeft, vergezeld door zijn 1e 
ambtenaar, inmiddels een kennismakingsgesprek met het bestuur gehad 
op onze accommodatie. Er is o.a. gesproken om mee te denken hoe wij 
ons ledenbestand kunnen verjongen en over ons gezamenlijk optrekken 
met andere verenigingen ten aanzien van LED-verlichting, zowel buiten 
als binnen, alsmede verdere mogelijkheden tot verduurzaming.  
Onze penningmeester had al actie ondernomen en de achterstallige no-
ta’s voor de pacht  2016, 2017 en dit jaar, zijn binnenkort te verwachten. 
Ook kwam de dreiging van de Japanse Duizendknoop richting onze bui-
tenbanen ter sprake en de acties hierop door de gemeente.   
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 Ook werd herinnerd aan onze Match in het kader van het oude meubi-
lair bij verhuizing van de Gemeente straks naar het nieuwe pand.  Ook 
hadden wij het over meedenken bij onze plannen voor uitbreiding/
aanpassing van onze accommodatie. Tenslotte waren beiden onder de 
indruk van onze accommodatie, de zelfwerkzaamheid, en de sociaal- en 
maatschappelijke functie van onze vereniging. Vanzelfsprekend hebben 
wij de uitnodiging gedaan aan het College en de Gemeenteraad 
(waaronder veel nieuwe leden) om deze sport een keer te komen spe-
len.  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):                              
Onze secretaris Irene is de afgelopen 2 maanden ontzettend druk ge-
weest met deze nieuw wet: cursus volgen en inventariseren procedures 
van bestuur en diverse com-
missies,  deze procedures 
doorlopen en aanpassen, 
nieuwe reglementen maken 
en nieuwe formulieren ont-
werpen. In de afgelopen ver-
gadering is dit laatste be-
krachtigd en kan de uitvoe-
ring starten. Zij zal verder in 
dit Bouletin een uiteenzetting hiervan geven. U helpt haar en de leden-
administratie enorm door uw Verklaring zo snel mogelijk getekend in te 
leveren.  Nogmaals, we gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de doe-
len waarvoor de gegevens bestemd zijn. Een suggestie: als u nog een 
ledenlijst hebt en daar eigenlijk niets mee doet, vernietig die dan, dan 
kan deze ook niet in verkeerde handen vallen.  
 
Zomermaanden:                                                                                               
Terwijl ik dit schrijf lijkt het buiten wel herfst. Laten we hopen dat dit 
niet de zomertrend wordt maar dat we voluit kunnen genieten. Met 
dank aan een ieder die er op de een of andere wijze betrokken is staan 
er voor de thuisblijvers vele toernooien en spelmomenten gepland.  
 
Hartelijke groet,  
Harry  
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Of het nu gaat om reparaties, upgraden van hardware,                                                                         
levering van nieuwe  computers,  

STOVO lost zoveel mogelijk de problemen bij u thuis op. 
 

STOVO biedt u gegarandeerde kwaliteit op ieder gebied. 
Samen met u zoeken wij naar een passende oplossing. 

Ook voor individuele computerles. 
 

Henk Vos 
Claverenbladstraat 53 te Leusden 
033-4940724  
henkvos@stovo.nl                                         Kijk ook op: www.stovo.nl 

mailto:henkvos@stovo.nl
http://www.stovo.nl
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Bestuursvergadering 
Zoals in het Bouletin van juni al gemeld is                                                        
vergadert het bestuur op donderdag de 19de juli.                                                       
De eerstvolgende zal in principe op                                                                                 
donderdag 16 augustus zijn. Het zou zomaar                                                              
kunnen dat er rond die datum bestuursleden op                                                 
vakantie zijn.  
 
Mailbox 
- Er kwam een verzoek binnen van de nieuwe wethouder Sport, Wim 
Vos, om nader kennis te komen maken. Over het verloop hiervan staat 
het een en ander beschreven bij VAN DE VOORZITTER.  
- Vanzelfsprekend komt er vanuit de bond, de  NJBB, regelmatig 
nieuws binnen. Ook de Sportcommissie heeft hier een groot aandeel 
in. Diverse briefwisselingen passeren de revue. Omdat het bestuur hier 
zijdelings bij betrokken is laat ik dit onderwerp over aan de Sportcom-
missie.  
- Er ligt een heuse aanvraag van een bedrijf voor een jeu-de-boules- 
workshop. Hoe leuk is dat.  
- Daarnaast een melding van initiatiefgroep Van Onder Op. De vraag 
die gesteld wordt is of wij mee willen werken aan de Week van de Een-
zaamheid, 22 – 30 september. Later meer.                                                  - 
- De info over de Japanse Duizendknoop vinden jullie op het publicatie-
bord.  
- Een verzoek van Rabobank Clubkas Campagne om naar de bijeen-
komst op 26 juni in De Flint te komen wordt gehonoreerd door enkele 
bestuursleden. Het thema die avond: No Time To Waste. Dit heeft te 
maken met energie en natuur.  Vrij vertaald: Geen tijd verspillen en 
honoreren geven hopelijk samen een mooi bedrag aan euro’s in de 
vorm van een cheque. Tenminste , als een ieder zijn mogelijkheden 
heeft benut. We wachten af waar de bestuursleden mee “thuis” ko-
men.                                                                                                                                
- Er ligt een advies over aan te schaffen apparatuur/middelen om het 
onkruid te bestrijden. Hierover zal de commissie Banen zich buigen. 
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Aanverwante zaken  
Inmiddels heeft het werkbezoek aan ’t Dupke plaatsgevonden. Er 
wordt daar op hoog niveau gespeeld en getraind door de competitie-
spelers. Op het gebied van het organisatorische- en  wedstrijdele-
ment ben ik een hoop wijzer geworden. We hebben uit de informatie 
die we kregen alle vier iets mee kunnen nemen van dit werkbezoek. 
De toekomst zal het uitwijzen.  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming  
Een aantal clubleden hebben mij enkele adviezen gestuurd. Hiervoor 
dank. De datum waarop de privacywet inging was 25 mei. Deze is nu 
verschoven naar 30 juni. Ik ben er blij mee. Er valt van alles te beden-
ken in dit beleid, maar we moe-
ten er toch samen uitkomen. En 
dat is geregeld. Het privacybeleid 
gaat op de open website en op 
de gesloten afdeling komt de Pri-
vacyverklaring. Waarom ?  
Geïnteresseerden in  JBC De Hak-
horst kunnen op de website le-
zen waar onze grenzen liggen. 
Deze geïnteresseerden gaan we 
niet inlichten over hoe we onze 
grenzen bepalen. Dat bepalen is 
voor onze leden te lezen in de 
Privacyverklaring. De Privacyver-
klaring staat dus op de ledenpa-
gina. Met alle formulieren die 
met de Privacyverklaring ge-
moeid zijn ga ik jullie nog niet 
lastig vallen. Wel met het Toe-
stemmingsformulier. Deze vind je bijgesloten in dit Bouletin. Graag 
ingevuld voor 1 september in de bestuurs-/ideeënbus in ons clubge-
bouw deponeren. Ik zie ze alle 297 met plezier tegemoet.  
  
Irene Maes-van der Werff 
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Mutatieoverzicht van juli/augustus 2018  
 
Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
Femke Peters-van Houten op 1 juni 2018 
Mia Hirsch op 1 juni 2018 
Femke en Mia, van harte welkom. 
 
Opzegging ontvangen m.i.v. 31 december 2018 van: 
Niek de Kruijk op 13 juni 2018 
 

Aantal leden op 22-6-2018 conform telling onderaan de ledenlijst = 288 

Beste boulers, 
 
Ik ben nu in de behandelingsfase voor blaaskanker gekomen. 
Het blijft goed met me gaan. 
De afgelopen maanden waren spannend voor Harry en mij.      
Ik heb veel steun gehad aan alle belangstelling, kaarten,            
bloemen en mailtjes.  
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Diana Saaltink 
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Bestuur en leden, 
 
hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk voor ons                              
60-jarig huwelijk. 
Wij waren verrast.  
In juni 2017 ben ik lid geworden, niet wetend dat ik in zo’n              
actieve en werkzame vereniging kwam (en ook nog met fijne,    
hartelijke en sportieve leden).  Ik hoop nog lang lid te mogen 
zijn.  
 
Nogmaals, ook namens mijn echtgenote, hartelijk dank.  
 
Joop Kreikamp.  

Beste Hakhorstleden, 
 
Zo als jullie gemerkt en gezien hebben liep ik de laatste jaren 
wat “rot”. Dit kwam omdat er in mijn linker voet een botje aan 
de wandel was gegaan en zo nodig een nieuwe plek in mijn voet 
had ingenomen ( 1,7 cm van het oorspronkelijke plek). 
Ik heb dit laten corrigeren. Ziekenhuisverblijf, narcose, operatie, 
gips tot aan de knie, rolstoel, rollator, steunstokken, fysio en 
revalidatie.  Ik ben nu in de loopgipsfase. 
Kortom, ik wil jullie graag hartelijk bedanken voor de warme be-
langstelling in de vorm van mailtjes, kaarten, telefoontjes, be-
zoek, bloemetjes, flesjes wijn en de “via Ingrid” beterschaps-
wensen.  
Dat heeft mij erg veel goed gedaan,  
DANK JULLIE WEL. 
 
Peter Saul 
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In Memoriam Aalt Kraaikamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 19 mei 2018 overleed op de leeftijd van 82 jaar Aalt Kraai-

kamp. Aalt was lid van De Hakhorst sinds december 2014. 

Helaas heeft Aalt weinig kunnen boulen omdat hij al vrij snel 

werd getroffen door een ernstige ziekte. Wel kwam hij als het 

even kon kijken naar het spel van zijn echtgenote Ada.  

Op de rouwkaart staat vermeld dat een bijzonder mens is                     

heengegaan. Velen van ons herinneren Aalt zeer zeker als een  

strenge maar deskundige badmeester. Velen van onze kinderen 

en kleinkinderen hebben mede dank zij hem het zwemmen onder 

de knie gekregen.  

Op donderdag 24 mei hebben wij afscheid van hem genomen op   

Crematorium Amersfoort. 

Wij wensen Ada, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het           

verwerken van dit verlies. 
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NPC 
De conceptindeling voor het seizoen 2018/2019 is op 15 juni ontvan-
gen en inmiddels voor onze zes teams in een overzichtelijk schema 
uitgezet. Voor een paar teams betekent dit dat ze een paar keer een 
aardige afstand moeten overbruggen. Met name Doetinchem levert 
een reistijd op van ongeveer 55 minuten. Niet leuk maar voor deze 
club betekent het dat ze vrijwel elke uitwedstrijd een lange reistijd 
zullen hebben. Tot 8 juli kunnen alle verenigingen op deze conceptin-
deling reageren. 
 
Interne toernooien 
Het aantal ronden van sommige interne toernooien blijft de gemoe-
deren behoorlijk bezig houden. De Sportcommissie begrijpt dat, met 
name de toernooien met 5 ronden, voor veel mensen te veel wordt. 
Op korte termijn nemen we een beslissing om als proef een toernooi 
met 5 ronden in te korten naar 4 ronden. Als de uitkomst daarvan po-
sitief uitpakt zou dat een reden kunnen zijn om nog een aantal toer-
nooien in te gaan korten. Wij houden u op de hoogte.  
 
Aanpassen RIP 
De barragemène van het 1e dinsdag van de maand toernooi wordt 
ook toegepast op het koffietoernooi. Dit wordt op de volgende ma-
nier opgenomen als artikel 31 in het Reglement Interne Competities. 
Artikel 31 Spelen op tijd:  
Indien bij het einde van de speeltijd een gelijke eindstand is bereikt 
wordt er een barragemène gespeeld op de volgende wijze. Het team 
dat de laatste mène heeft gewonnen bij het bereiken van de gelijke 
stand begint de barragemène. Van beide teams werpt elke speler één 
boule, volgens de geldende spelregels RPS. Het team waarvan de   
boule het dichtst bij het but ligt na deze barragemène krijgt één punt 
en wint de partij. Indien na deze barragemène geen winnaar kan wor-
den aangewezen wordt een tweede barragemène gespeeld. Hierna 
beslist het lot.  
Deze regelgeving is ook van toepassing op tripletten. Indien er sprake 
is van een half triplet wordt één speler van het triplet uitgesloten van 
de barragemène. 
Het betreffende team bepaalt zelf welke twee spelers de                          
barragemène zullen spelen. 
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  Arnold’s 

Foto Ronald Kersten 

Vooropgesteld, ik ben een dierenvriend.                                                             
Dat kan ik onderbouwen door te vermelden                                                 
dat ik een hond, katten en een agapornis als                                                           
huisdier heb gehad. Van al deze beesten heb ik                                                       
intens genoten. Er zijn echter ook beesten waar ik,                                             
om verschillende redenen, een pesthekel 
aan heb. Natuurlijk vallen daar de muggen 
onder. Van deze zoemende en stekende  
rotbeesten heb je normaal gesproken alleen 
‘s zomers last, maar sinds ik er een keer een 
hele winter door elke nacht naar op jacht 
ben geweest heb ik er een  fobie aan over 
gehouden. Nadat de buurman zijn regenton 
had verwijderd is deze overlast “gelukkig” weer teruggebracht tot de 
normale periode.  

 

     En dan heb je natuurlijk zijn zoemende en stekende grote broer, de 
wesp. Een aantal weken geleden zag ik het voor het eerst. In het uiter-
ste hoekje van het golfplaten afdak achter in de tuin zag ik een wesp 
naar binnen gaan. Ik dacht nog, als die het maar niet ziet als een ideale 
plek voor het bouwen van een nest. Hij (of zij) vloog regelmatig in en 
uit de opening en ik bekeek het met grote interesse. Ik besloot om de 
opening de komende tijd goed in de gaten te houden. De dagen daar-
na begon het mij op te vallen dat er steeds meer zwart-gele gluiperds 
de opening wisten te vinden. Een paar dagen geleden werd het mij te 

bont. De hele dag door 
zag ik er wel tien in- en 
uitvliegen en ik kon me 
niet voorstellen dat het 
steeds dezelfde waren. 
Dit was het moment 
om een gespecialiseerd 
bedrijf in te schakelen. 

Ze zouden om half één langs komen maar dat werd vier uur.  
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Op mijn vraag waarom zo laat kreeg ik als antwoord dat de persoon die 
in eerste instantie zou komen naar het ziekenhuis moest want hij was 
gestoken door wespen! De supervriendelijke jongeman die nu kwam 
zag het meteen, hier zit een nest. Ik ga mijn apparatuur uit de auto ha-
len. Dat bestond uit een plastic koker gevuld met giftig poeder dat via 
een slang en een lange ijzeren spuitstuk in de opening werd gespoten. 
Een grote zwerm wespen kwam er uit vliegen en die waren overduide-
lijk niet blij. Op een veilige afstand toekijkend vroeg ik de jongeman 
wat er nu verder zou gaan gebeuren. Uiteindelijk gaan ze allemaal te-
rug naar het nest en daar gaan ze dood. Ik zei dat ik dat eigenlijk best 
zielig vond. Ach zei hij, ze leven toch maar één jaar. Na nog twee keer 
poeder in de opening te hebben gespoten vertrok hij. Ik bleef, 80 euro 
armer, achter met een stervend wespennest.  
 
     Dan heb ik dit jaar voor het eerst gigantische overlast van eksters. 
Deze beesten schijnen tot hun derde levensjaar te leven in 
“jeugdbendes” waarin ze ervaring opdoen om later hun jongen groot 
te kunnen brengen. Nou, ik geef het je 
te doen als er een stuk of drie om 5 uur 
in de ochtend onder je slaapkamer-
raam met elkaar aan het “praten” zijn, 
zoals men dit omschrijft. Dat praten 
bestaat uit een soort kékkerèkèk. En 
dat houden ze lang vol hoor. Gevolg, ik 
doe geen oog meer dicht. Gevolg, ik 
ben chagrijnig. Ze zijn ook nergens 
bang voor, ze vallen zelfs de katten van 
de buurvrouw aan. En het ergste is dat 
het een beschermde inheemse diersoort is. Je mag ze dus niet opzette-
lijk doden of vangen en je mag dus ook geen eieren weghalen of nesten 
vernielen. Ik heb geen idee hoelang die “jeugdbende” bij elkaar blijft 
maar de grens van verdraagzaamheid komt aardig in de buurt. 
 

      Mocht u  de komende tijd de indruk hebben dat ik chagrijnig over-
kom dan weet u waar dit door komt. Heb dan alstublieft begrip daar-
voor.  
 
Boul gezellig zonder irritante beesten. 
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Hans de Vaal wint het 1e Dinsdagtoernooi!! 

Op dinsdag  5 juni was het weer zover, de eerste dinsdag van de 
maand, zodat het populaire toernooi weer georganiseerd werd. Totaal 
schreven 49 personen zich in om deel te nemen aan het toernooi. 

                                 Hans de Vaal won!!!  

N a 3 partijen had Hans het beste resultaat neergezet, 3 + 21. Dit 
hield in dat Hans de goedgevulde mand in     ontvangst mocht nemen.  
De tweede plaats was voor Arie Wijnbelt, 3 + 17 en op de derde plaats 
eindigde Hans Vossebeld, 3 + 15.  
 
     Totaal waren er 10 spelers met 3 overwinningen. Met als resultaat 
dat al deze spelers een prijs mochten uitzoeken.  
 
     Voor de spelers met 2 overwinningen waren er 11 prijzen beschik-
baar  met als beste speler Berend Heil, 2 + 20. Voor de spelers met 1 
overwinning waren er nog 4 prijzen te verdelen. De aanmoedigings-
prijzen  werden uitgereikt aan Connie van Kleef en Cees Vendeville.  
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     Zo eindigde een gezellige en sportieve middag met dank aan de vrij-

willigers ( Irene, Anna, Wil en Mia) die dit  allemaal mogelijk maken, 

denk aan de barbezetting en het verzorgen van de prijzentafel.  
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 toernooi juni 

Arie Wijn-

belt won!!!  

H et was duidelijk  

vakantietijd, want er waren 

slechts 32 aanmeldingen 

voor dit Koffietoernooi. 

Hierbij volgt  een beperkt 

verslag met alleen de      

uitslagen. 

 

     Op de eerste plaats dus Arie Wijnbelt 3+28. Tweede Hans de Vaal 

3+24, derde Ton Jetten 3+19, vierde Tineke Holtzer 3+18, vijfde             

Tineke Verheij 3+ 18, zesde Jaap Zarkema 3+ 15 en zevende Dicky  Wil-

ligenburg 3+12, allen goed voor een prijs. Met 2 gewonnen            par-

tijen en prijs Gerda van Bruggen + 17 en negende Marco van Gils +11. 

Met 1 gewonnen partij en prijs Carla de Wilde en Cilia Verburg. 

 

     De aanmoedigingsprijs was voor Wim van Valkengoed. 
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Z 
oals andere jaren was het Dauwtrap-

toernooi  wederom een succes. 
24 teams hadden zich gemeld.                                                                                     

De winnaars waren Anja Engel-
bert en Marwin van Diermen. 
 
     Het was jammer dat boven de kranen 
waren opengezet, vandaar dat er binnen 
werd gespeeld. Stipt op tijd opende 

wedstrijdleider Karel Christ het toernooi. Na de eerste partij volgde het 
ontbijt.  Maar daar moesten wij  wel even op wachten, want er was een 
partij bij die driekwartier langer duurde dan de rest. Op zich geen   
probleem, iedereen was goed gemutst. 
 
 
 
Het ontbijt was 
weer geweldig 
goed  verzorgd 
door Dicky Wili-
genburg, Jopie 
Voogt en Ton 
Jetten, top! 
 
      

10 mei 2018 
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Een ieder speelde 4 voorgelote partijen en daarna was er een finale. 

Nadat er 3 partijen gespeeld waren onderscheidden zich de koplopers 

van de rest: Marwin en Anja saldo 29 en Anna en Bram saldo 24. 

Ieder beleeft een wedstrijd op zijn eigen manier!! 
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     Daarna volgden Piet en Joop saldo 16, Edith en Harry saldo 12 en 
zo ook Janny en Addy saldo 12. Zie dan die twee eersten maar eens in 
te halen. 
Tijdens het vierde spel werd steeds duidelijker wie in de finale 
zouden komen. 
Dat waren Marwin van Diermen en Anja Engelbert tegen Anna en 
Bram Kruseman. Zij hadden alle 4 partijen gewonnen. 
 
     Het zou wel eens een spannende 
finale kunnen worden, dachten wij. 
Maar het was meer een demon-
stratie  dan een echte wedstrijd.   
Zowel Anna als Bram plaatste echt 
niet slecht, goed zelfs. Dat bleek ook 
wel, want bij elke goed geplaatste 
boule, en dat waren er veel, werd 
Marwin gedwongen te schieten. Hij 
schoot 100% elke boule de ruimte in 
en Anja had geen moeite om weer bij 
te plaatsen. De eindstand werd 13-0 . 
Het was verdiend, maar het was een 

stuk spannender 
geweest als Anna 
en Bram toch een 
punt of 8 hadden 
kunnen schrijven. 
Maar helaas. 
Tot slot werd door 
Karel aan de 4   
finalisten heerlijke 
wijn aangeboden. 
 

 

Marwin schoot 

100% 

De toernooiwinnaars                                                       
Marwin van Diermen en Anja Engelbert 
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     Een overzicht van de eerste 10 teams: 
Eersten dus Marwin en Anja en tweede Anna en Bram.  
Op de derde plaats Harry Wolters en Edit van der Loo, ook met 4 gewon-
nen partijen, saldo 22. Met 3 gewonnen partijen werden Gré Burgers en 
Marco van Gils vierde met het  saldo van 29. Vijfde Joop van Kersbergen 
en Piet van Opijnen, saldo 25, zesde Riet en Max Bremer saldo 13, 
zevende Wil en Cees Vendeville saldo 5, achtste Corrie van Veen en Eddy 
Halberstad saldo -2, negende Dolly en Arie Wijnbelt saldo - 2.  
Met 2 gewonnen partijen tiende Ank en Karel Christ, saldo 8. 
 
     Karel bedankte Dicky,  Jopie en Ton met een fles wijn voor het werk 
dat zij hadden verzet. 

En Karel ontving 
dank voor de 
wedstrijdleiding.  
Dat liep weer 
gesmeerd. 

Tweede:  

 

Anna en Bram Kruseman 
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    Aat Lankamp liet weer van zich horen!!! 

Op overtuigende wijze won Aat de maandaghussels van mei. Zij ver-

speelde geen enkel punt.  

Miep van Winterswijk leverde dezelfde prestatie. Een nieuw hoogte-

punt voor Miep? Slechts op saldopunten was Aat beter.                 

Harry Wolters ook goed, hoor. Maar aan de 2 dames kon hij toch net 

niet tippen. De Wijnbelts scoorden ook goed. 

 

  
 

  MEI 2018 
    punten per speelavond 78 

punten 
tegen saldo Ranking namen 

1e 
avond 

2e 
avond 

3e 
avond 

punten 
voor 

1 Aat Lankamp 26 26 26 78 28 50 

2 Miep van Winterswijk 26 26 26 78 38 40 

3 Harry Wolters 24 26 26 76 46 30 

4 Dolly Wijnbelt 24 26 20 70 38 32 

5 Arie Wijnbelt 26 24 18 68 47 21 

6 Anton Kunenborg 19 23 26 68 60 8 

7 Wim Lankamp 26 18 23 67 61 6 

8 Harm Fledderus 22 23 19 64 60 4 

9 Rikje van Straten 21 16 26 63 49 14 

10 Tiny Ham 19 18 26 63 59 4 

11 Anja Engelbert 20 19 23 62 62 0 

12 Wim van den Berg 23 13 24 60 62 -2 

13 Eelke Algra 19 17 23 59 58 1 

14 Anneke Esko 14 19 26 59 60 -1 

15 Cees Vendeville 26 26 6 58 52 6 
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Van de 24 deelnemers was Mia van Vuure de sterkste!!! 

N iemand had er vertrouwen in dat 

deze open hussel doorgang zou vinden. De 

hoge temperatuur en de wetenschap dat 

er op deze zondag ook de derde ronde van 

de Zomer Tripletten Competitie gespeeld 

werd lag daaraan ten grondslag. De bar-

medewerkers Ria en Rijk en de gelegen-

heidswedstrijdleider verwachtten zelfs dat 

ze om 13.00 uur de tent weer konden slui-

ten. Ook Mia van de prijzeninkoop wilde 

niks uitpakken omdat ook zij niet het idee had dat er deze dag mensen 

zouden meedoen. Tot verassing van iedereen kwamen er toch nog 24 

opdraven. En ook nog 3 gewone zondaghusselaars!! 

     Mia had vast mooie prijzen ingekocht voor in de mand. Ze was vast 

besloten om deze zelf mee naar huis te nemen. En dat lukte haar op 

overtuigende wijze. Met 3+34 liet ze de nummer 2 ver achter zich. De 

beste 10 gingen met een prijs naar huis. De uitslag: 

     Mia van Vuure 3+34, Bram Kruseman 3+23, Rob Geurts 3+19, Harry 

Wolters 3+15, Rijk Geitenbeek 2+13, Dolly Wijnbelt 2+11, Mieke Ger-

lach 2+11, Arnold van der Loo 2+10, Arie Wijnbelt 2+9 en Tineke Ver-

heij 2+5.  

     De poedelprijs was voor Jantine van der Laan. 

Mia wint Open Hussel van mei 
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LEDENWERFACTIE VOORJAAR 2018 

 

M aandag 8 januari kregen we een uitnodiging van Truke Nielen 
om op 17 januari  bij elkaar te komen om samen te gaan kijken wat we 
dit jaar gaan doen om weer een aantal nieuwe leden erbij te krijgen. 
 
     Wij, de ledenwerfcommissie dus, bestaat uit: Truke Nielen, Kees 
Duerink, Nel van Meerendonk, Addy Meuldijk en Rijk Esko. 
 
     De volgende punten kwamen aan de orde: Wijziging flyer, welke 
wijken en wanneer. 
 
     Zoals reeds drie jaar gingen we weer naar Wim Nielen,  om  weer 
een mooie flyer voor ons te ontwerpen.  Onze dank daarvoor Wim.  
Maar hij deed nog veel meer; in ieder geval voor de penningmeester, 
hij zocht een goed adres waar we deze flyers voor een heel zacht prijs-
je konden laten drukken. 
 
     De wijken werden: Het Vliet, de Horsten/Rozenboom en natuurlijk 
het Valleipark. Het totaal aantal huizen was 1200.  Maar we kregen 
wel 2400 flyers, dus hebben we Alandsbeek er ook maar bij gedaan. 
Artsen en fysio’s kregen en brief en flyers en Kees benaderde de drie 
kranten om aandacht te vragen voor onze wervingsactie. En dit is 
goed gelukt, want we hebben vier keer met een artikel in de diverse 
kranten gestaan. 
 
     We besloten om eind maart de flyers te gaan verspreiden en dan in 
april de nieuwelingen te gaan ontvangen. 
 
     Maar ondanks al de inspanningen die door onze mensen zijn ver-
richt viel het resultaat  tegen.  Allereerst hadden we  begin april super 
slecht weer. Maar dat werd in de tweede helft weer  goedgemaakt, 
dus dat was niet de reden.  
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     Dankzij 20 leden werden er 2200 flyers in de brievenbussen ge-
stopt. In voorgaande jaren waren dat er 1200 of 1400.Vier keer een 
artikel in de krant. Lieve mensen, wat kunnen we nog meer doen. 
Heeft iemand nog een idee? 
 
     Met al het bovenstaande werk hebben we in de maand april 3 
nieuwe leden kunnen inschrijven. We zijn wel blij met deze 3 nieuwe 
leden, maar toch hadden het er wel meer mogen zijn. 
 
     Ik wil ieder die bij deze actie betrokken is geweest geweldig bedan-
ken en in het bijzonder Truke die de coördinatie van deze actie op 
zich heeft genomen. 
 
Rijk . 

  Bostoernooi 

26 teams hadden ingeschreven.  De winnaars waren                                                                             

Edith en Arnold van der Loo. 

W at een geweldig mooie en zonnige dag op 16 juni 2018 voor 
het Bostoernooi. 
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  Er werden 4 partijen gespeeld, 
velen speelden het liefst op 
smalle bospaden. Daar is dit 
toernooi ook voor. Er werd met 
plezier gespeeld en tussen de 
bomen door hoorde je hier en 
daar ook gelach. De oorzaak zal 
zijn dat het but of de boule 
soms alle kanten opvloog. 

     Er waren slechts 3 teams met 4 gewonnen partijen. De winnaars 
hiervan waren na 3 partijen al een beetje te voorspellen.  Dat waren 
Edith en Arnold van der Loo met een saldo van maar liefst 27.  
 
     Zij werden gevolgd door Hans de Vaal en Jaap Zarkema met een 
saldo van 23 en Wim van Middendorp en Michel Bara met saldo 12. 
De vierde partij moet dan doorslag gevend zijn. Want daarna wordt 
de finale gespeeld. 

     Zowel Edith  en Arnold als Hans en Jaap eindigden met een saldo 
van 36, dus speelden zij de finale. Door eerst takjes en takken op de 
baan te gooien om het lekker moeilijk te maken kon de strijd begin-
nen. Waren zij daar blij mee ? Zeg het maar, ik had de indruk van 
niet, want ik (Joop) werd regelmatig bedankt. Het was een mooie 
finale waar iedereen van genoot. Dat was ook wel te merken van 
het applaus dat regelmatig klonk. 
 
     Er kan maar 1 team de winnaar zijn. Edith en Arnold wonnen dan 
ook overtuigend met 13- 4, eindstand  4+45.   Dit was goed voor een 
plantenbon, wijn en de trofee. 

     Tweede werden dus Hans en Jaap 4+23. Derde Wim en Michel 
4+20, vierde Coby en Ton Jetten 3+25, vijfde Tjitske Moro en Wout 
Klok 3+ 19. Allen prijs, een plantenbon. 
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De toernooiwinnaars:  

Arnold en Edith van der Loo 

2e: Hans de 

Vaal (l) en 

Jaap Zar-

kema 

     Jopie Voogt had zoals ieder jaar voor de aanmoedigingsprijs ge-

zorgd, waarvoor hartelijk dank. Dit keer had Jopie deze zelf, maar 

dat wilde zij niet en dus werd deze prijs doorgeschoven naar de op 

een na het laatste team: Piet van Opijnen en Joop van Kersbergen. 

     Na deze 

prijsuitreiking 

werden er nog 

een aantal 

plantenbon-

nen verloot. 

Ook de win-

naars daarvan 

waren daar 

zichtbaar blij 

mee. 
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     Het Bostoernooi wordt altijd gehouden op het terrein van de   
Politiehonden Dressuur Vereniging in Scherpenzeel. Het terrein is 
uitermate geschikt om honden te trainen, maar zeker ook om te      
jeu-de-boulen. 
 
     De ontvangst is altijd prettig en vriendelijk, zowel bij de ochtend– 
als de middagbardienst. 
Geen gejaag van opschieten, want ik moet naar mijn hond. Er was 
alle tijd, zelfs ook na afloop was nog gelegenheid voor een drankje.  
 
      Nieuwere leden zullen zich misschien afvragen hoe wij aan dit 
terrein komen? 
Het zit zo: in het verleden heeft Ton Jetten  hier ook getraind met 
zijn hond(en) en zo is aan Ton  te danken dat wij er kunnen spelen. 
Ton heeft nóg een stempel gedrukt op het Bostoernooi, want ook 
de winnaarstrofee is door Ton gemaakt. De trofee heeft de uitstra-
ling in het bos thuis te horen. 

     Tevreden ging een ieder om ca 17.15 uur naar huis. 

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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O nder ideale weersomstandigheden, hier verschilden nogal wat 

mensen van mening over, gingen 26 teams de strijd aan.  De wedstrijd-

leider was Arnold van der Loo en Bert den Uijl en Rob Geurts 

wonnen het toernooi!! 

     Dat  er strijd werd geleverd bleek wel uit de hoeveelheid uitslagen 

van 13-10, 13-11 en 13-12. Voor elke punt werd geknokt en dat leverde 

lange partijen op. Na elke ronde werd er weer een nieuwe indeling ge-

maakt op sterkte op basis van de ronde daarvoor. Een systeem dat 

door velen als heel leuk werd ervaren. Na de vijf ronden was er één 

team dat alle vijf partijen wist te winnen en daarom zijn Bert den Uijl 

en Rob Geurts de terechte winnaars van dit toernooi. Er was ook nog 

één team dat alle partijen wist te verliezen en daardoor kwamen zij  

terecht op de laatste plaats. 

Bert en Rob winnen het Pinkstertoernooi 

De winnaars: 

Rob Geurts (l) 

Bert den Uijl. 
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  De uitslag:  
                                                                                                                                
1.  Bert den Uijl en Rob Geurts   5+34 
2.  Annette en Will Rademakers   4+25 
3.  Carla de Wilde en Gerda Vonhof  4+24 
4.  Jannie Korpel en Marco van Gils             4+23 
5.  Henny van Dijck en Joop de Wilde  4+5 
24.Ingrid Saul en Antoine Albrecht             0-30 
 
Al met al kunnen we weer spreken van een zeer gezellig en geslaagd 
toernooi.  

2e: 

Will en Annette       

Rademakers 

3e: 

Gerda Vonhof (l) en 

Carla de Wilde 
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Ton won Vrijdagavondtoernooi 

V akantietijd en WK voetballen zijn mogelijk de oorzaak dat slechts 
33  jeu-de-boulers op het Vrijdagavondtoernooi zich hadden gemeld. 
Dat zal ook de oorzaak op maandagavond 18 juni  geweest zijn want 
toen waren er, ja, je leest het goed 28. 
 
Veel te vertellen is er dus niet, 
wel dat  na 2 partijen de kop-
lopers Ton Jetten en Riet Bre-
mer waren. Maar goed, er 
waren toch nog  6 boulers 
met drie gewonnen partijen 
en goed voor een prijs. 
 
De winnaar was Ton Jetten      
+ 27. 
 
Tweede was Riet Bremer +20, 
derde René Luijendijk +20, 
vierde Joop de Wilde +18,   
vijfde Mia van Vuure + 15 en 
zesde Wim de Vries +13.  
Met 2  gewonnen partijen  
prijs Timo Kraak +20 en Wout 
Klok +17. 
 
Met 1 gewonnen partij kregen 
Edith van der Loo en Joop van 
Kersbergen ook een prijs. 
 
Er waren 2 aanmoedigingsprijzen, Aat Lankamp en Conny Oskamp 
wonnen (?) die. 
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O p zondag 24 juni werd bij JBC De Hakhorst een                              
Open-husseltoernooi georganiseerd. Totaal waren er 25 deelnemers.        

                                      Joop de Wilde won. 
 
     Leden van andere jeu-de-boulesverenigingen en eigen leden kunnen 
zich melden bij de wedstrijdleiding en tegen betaling van € 2 nemen zij 
deel aan het toernooi, bestaande uit 3 husselpartijen. De prijzentafel 
was gereed gemaakt door Mia van Vuure en Dicky Willigenburg.  
 
     Na 3 partijen bleek dat Albertje Fledderus en Joop de Wilde een ge-
deelde eerste plaats hadden bereikt, namelijk 3 + 22. Ook bleek dat ze 
allebei precies  dezelfde score per partij hadden gehaald. Door deze 
scores ontkwamen Albertje en Joop niet aan het spelen van een barra-
ge. De barrage werd gewonnen door Joop, zodat hij uiteindelijk de 
goed gevulde mand in ontvangst mocht nemen en Albertje tweede  
werd. Totaal waren er 5 deelnemers met 3 overwinningen,  zij moch-
ten een prijs komen uitzoeken. De derde plaats was voor Marco van 
Gils , 3 + 21, de vierde plaats was voor Rita Jansen, 3 + 18 en de vijfde 
plaats was voor Max Bremer, 3 + 17. Voor de deelnemers met 2 over-
winningen waren er 2 prijzen beschikbaar. De gelukkigen waren ach-
tereenvolgens Mieke Gerlach en Harm Fledderus. Met 1 overwinning 
was er een prijs voor Corrie van de Huure (JBC Randenbroek) en Dicky 
Willigenburg. Deze keer waren de aanmoedigingsprijzen voor Frida 
Swart en Ans Otten.  
 
     Daarna werd  de gezellige jeu-de-boulesmiddag afgesloten met dank 
aan de vrijwilligers voor hun inzet, want zonder de medewerking van 
alle vrijwilligers is het onmogelijk om toernooien te organiseren.  
(Red.: dat geldt natuurlijk ook voor wedstrijdleider Karel Christ!!!) 

24 juni 
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