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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
11. Grote Clubactie 12. dankwoorden Peter en Ingrid Saul 14. plannen aan-
passing accommodatie 18. dankwoorden Hans Hover en Piet Boddeman       
19. flyer Herfsttoernooi 20. flyer Beaujolaistoernooi  21. mededelingen van de               
Sportcommissie 24. Arnold’s knipoog  32. gratis trainingen  36. stand ITC aug.                 
55. Petanqueboek van Henk Reesink  
 

Let op!! Kopij a.u.b. inleveren uiterlijk  zaterdag 22  september 11 uur.  

Het Bouletin van oktober komt uit op vrijdag 28 september. 

Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 24  september van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 

dinsdag 25 september 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. 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!!!  14.30 uur 

di. 18-09 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

za. 22-09 Herfsttoernooi**) 12.00 uur 

vr. 28-09 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

za. 29-09 NPC 12.00 uur 

zo. 30-09 Initiatiefgroep Van Onder Op: Kom Erbij!!                                
Ook gewoon boulen!! 13.00 uur 

di. 02-10 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

do. 04-10 Party. Alleen voor genodigden!!!   18.00 uur 

do. 04-10 WDC (uit spelen) 19.30 uur 

za. 06-10 Party. Alleen voor genodigden!!!  ? 

zo. 07-10 Abronatoernooi. Ook gewoon husselen. 12.30 uur 

wo 10-10 Koffietoernooi 09.30 uur 

wo 10-10 Thema-avond NJBB 20.00 uur 

za. 13-10 NPC 12.00 uur 

di. 16-10 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

do. 18-10 WDC 19.30 uur 



5 

  



6 

 

 

  Van de Voorzitter 

Beste mensen, 

PFFFF PFFFF 

Merkte ik in mijn laatste voorwoord op dat het buiten wel herfst leek 
en dat we een mooie zomer nog maar moesten afwachten. Nu, dat 
hebben we geweten. 60 dagen warm tot heet weer hebben we achter 
de rug met alle mooie en minder mooie kanten eraan. Onze barmede-
werkers hadden het maar druk om op de verschillende speelmomen-
ten de deelnemers van extra water te voorzien. Het 1e dinsdag van de 
maandtoernooi van augustus zal ongetwijfeld  bekend blijven als een 
speciaal toernooi. Dank aan de wedstrijdleiding en de deelnemers 
voor de wijze waarop deze met elkaar tot een goed eind is gebracht. 
Wij hebben inmiddels toch even een kleine procedure voor de barme-
dewerkers en wedstrijdleiding op papier gezet om de praktijk te for-
maliseren.  
 
AANPASSING ACOMMODATIE 
Elders in dit nummer kunt u, naar aanleiding van de besluitvorming in 
de laatste ALV, lezen hoe uw bestuur aan de ontstane patstelling    
gestalte wil geven. Laat ons alstublieft eventuele ontstane vragen of 
bemerkingen weten. Dit mag zowel schriftelijk als per mail aan het 
secretariaat. Ook mij persoonlijk aanspreken is vanzelfsprekend      
mogelijk.  
 

patstelling 
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 NPC SEIZOEN 2018-2019 
De Nationale Petanque Competitie gaat eind deze maand weer van 
start.  Ik had een klein beetje hoop dat we 1 team meer zouden krij-
gen dan vorig seizoen, maar helaas. Alle deelnemers een goede en 
sportieve competitie.  Uit ervaring weet ik dat een aanmoediging bij 
bv een thuiswedstrijd welkom is. Geïnteresseerd?                                                                             
Kijk dan op http://nlpetanque.nl.npc-seizoen-2018-2019.   
 
RABO-AKTIE 2018  
Met een opbrengst van 500 euro weer een goed resultaat. De sport-
commissie kon een nieuwe, noodzakelijke, printer aanschaffen. Te-
vens beschikt zij nu over een door een lid  geschonken laptop waar-
van met name straks de NPC teamleiders gebruik kunnen maken voor 
de nodige formulieren.  
 
RECREATIEF HUSSELEN   
Mede door een vraag van een lid tijdens de laatste Algemene Leden-
vergadering heeft Bram Kruseman een notitie opgesteld over hoe we 
omgaan met onze regels, alsmede mogelijkheden.  Wij hebben beslo-
ten om het advies van Bram, en dit is ook de mening van de sport-
commissie, over te nemen en geen wijziging in onze huidige regels 
door te voeren. Op het besloten gedeelte van onze website is deze 
notitie beschikbaar. Heeft u vragen of bemerkingen schroom dan niet 
en laat het ons weten.  
 
FELICITATIE 
Onze zustervereniging Amicale bestaat dit jaar 25 jaar. Wij feliciteren 
hen van harte met dit jubileum. Veel leden van ons spelen samen 
over en weer, individueel of in wedstrijdverband.  
  
Hartelijke groet, 
Harry 

http://nlpetanque.nl.npc-seizoen-2018-2019
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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 

Voor de achtste maal dit jaar komt het bestuur                                                
bijeen voor de maandelijkse vergadering oftewel                                                     
B.V. Dat wil niet zeggen dat we niet vaker                                                       
verleggen. Er bestaat ook nog zoiets als een                                                           
dagelijks bestuur (D.B.) . Bij calamiteiten etc. komt                                                      
deze ook in overleg bij elkaar. Wat geweldig dat er                                          
een p.c. bestaat. Ik moet er niet aan denken alles met de hand op pa-
pier te zetten. Zo zullen er meerderen over denken. Enfin, wij gaan op 
donderdag 20 september om 13.00 uur wederom als bestuur in ge-
sprek. Mocht je iets willen bespreken met het voltallige bestuur, meld 
je tijdig aan, zodat we de agenda daarop aan kunnen passen. 
 

Mailbox 
- Inmiddels zijn er twee maanden verstreken, dus wordt er geselec-
teerd naar belangrijkheid. Voor degene die niet op de hoogte is, het 
Bouletin verschijnt per definitie niet in augustus.  
- In het Bouletin van juli staat het een en ander vermeld over initiatief-
groep Van Onder Op over de Week van de Eenzaamheid. Vanaf nu 
draagt het de naam KOM ERBIJ. D.m.v. een flyer, welke Larikslaan2 
(vanaf 24 september genaamd  Lariks) digitaal rondzendt staat De 
Hakhorst vermeld  als deelnemer. 
De Hakhorst opent haar deuren 
hiervoor op zondagmiddag 30 sep-
tember. Als je het over eenzaam-
heid hebt hoop je dat de opkomst 
niet groot is, maar het sociale ge-
beuren staat voorop. Mocht je 
vreemde gezichten zien die      
middag, heet ze welkom en speel 
het spel met ze. Eventueel met  boules van De Hakhorst.   
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– Er zijn door verscheidene organisaties op het gebied van sport vele 
initiatieven genomen. Wat het lastig maakt, is dat er meerdere onder 
zitten die in september plaatsvinden. Wij houden het op KOM ERBIJ en 
jaja, daar is hij weer: De Grote Clubactie. 
– De Grote Clubactie start op zaterdag 15 september. Ons doel is deze 
maal om geld in te zamelen voor een ladenvrieskast. Iedere week het ijs 
afkrabben in onze diepvrieskast 
zet geen zoden aan de dijk. De 
lotenboekjes zijn besteld en zo-
ook de contante loten. De prijs is 
nog steeds € 3,00 per lot waarvan 
€ 2,40 naar onze vereniging gaat. 
De commissie heeft besloten dit 
jaar geen speciale activiteit op te 
zetten. Wel hopen we op een 
mooie opbrengst. Is er iemand die 
graag loten aan familie, vrienden 
etc. wil verkopen, bestel dan een 
boekje bij het secretariaat.                                                                                                 
– Een opfrissertje ?!  297 x plezier 
heb ik nog niet gehad. Wel meer 
dan 150. Dus mocht de Toestemmingsverklaring nog niet zijn ingele-
verd, graag z.s.m.    
- De NJBB ( Nederlandse Jeu de Boules Bond ) , District Midden, waar 
wij onder vallen, gaat op 10 oktober ‘s avonds gebruik maken van onze 
locatie voor een thema-avond voor clubbestuurders.                      
- Bij het Eerste Dinsdag van de Maandtoernooi in augustus bleek de 
temperatuur zowel binnen als buiten extreem hoog te zijn. Veel drinken 
dus. Voor de barmedewerkers zit er in hun map een Waterprotocol. Er 
is een voorbeeld Calamiteitenplan vanuit de NJBB binnengekomen. 
Daaruit is deels iets verwerkt in het Waterprotocol.                                                                         
– De bestuursleden van District Midden zijn uitgenodigd om deel te ne-
men aan de jaarlijkse Captains Cup. Deze wordt gehouden bij Amicale 
de Petanque op 23 november a.s 
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– Op de vensterbank in de kantine ligt een fraai boek over de sport 
Jeu de Boules. Van de schrijvers heb ik bericht gekregen dat er een 
nieuwe versie in de productie gaat. Zie het publicatiebord en elders in 
dit Bouletin.  

                                                                                                            
Aanverwante zaken 
-Het had wat voeten in de aarde, maar er is na rijp beraad een nieuwe 
onkruidbrander aangeschaft. 
-De Wervingscommissie zal dit jaar geen verdere actie ondernemen. 
De bezorging van de flyers leverde niet het gewenste resultaat.  
-Voor diegenen die nog niet op de hoogte zijn, bij Fred van Riet kan je 
altijd in overleg 1 baan huren. Of je wilt een party geven bij JBC De 
Hakhorst. Ook dat is mogelijk in overleg met Fred. Er kan zelfs een 
buffet geregeld worden op zo’n dag. Mogelijkheden te over. Toets 
033-2771982 of mail verhuur@jbcdehakhorst.nl en het komt goed.  
Hier een overstap naar een heel andere kant.                                       - -   
-Lief en Leed ondergaat momenteel een topdrukte. Helaas zijn er een 
aantal clubleden die met een ernstige ziekte kampen. Wij wensen hen 
alle sterkte en vooral beterschap toe. Tevens leven we mee met de 
overige zieken. Ook hen dragen we een warm hart toe.  
-Er is een bloemetje bezorgt namens JBC De Hakhorst bij Amicale de 
Pétanque ter ere van hun 25 jarig jubileum. 
 
Irene Maes-van der Werff 

Op 23 augustus j.l. werd er bij ons thuis een schitterende bos 

bloemen bezorgd ter gelegenheid van onze 50- jarige                

trouwdag.            

Graag willen wij het bestuur hartelijk bedanken voor deze        

onverwachte bloemenhulde. PRACHTIG! 

Groetjes, Ingrid en Peter Saul 

mailto:verhuur@jbcdehakhorst.nl
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Mutatie overzicht voor het Bouletin van september 2018  
 

Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
Marjolein Reus op 1 juli 2018 
Jos Verhoef op 17 juli 2018 
Annie van Valkenhoef op 6 augustus 2018 
Hans Hols op 16 augustus 2018 
Allen, van harte welkom. 
 
Opzegging ontvangen m.i.v. 31 december 2018 van: 
Henk Hoogerman op 21 juni 2018 
Ferrie Groosmuller op 22 juli 2018 
 
Aantal leden op 25-8-2018 conform telling onderaan de ledenlijst = 292 
 
De bouleregistratie is ook weer bijgewerkt. De lijsten vind je op de  
website www.jbcdehakhorst.nl en in de kantine (ordner). 

Attentie inzenders van kopij!!!! 

In verband met verhuisperikelen moet ik u vragen om de kopij 

voor het oktobernummer enkele dagen eerder in te zenden dan 

gebruikelijk. GRAAG VÓÓR ZATERDAG 22 SEPTEMBER 11 UUR.             

Frans. 
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   Aanpassing accommodatie opnieuw actueel 

 

De kans is groot dat nieuwe leden niet weten dat het vorige bestuur 

in 2014 is afgetreden na een door de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) afgekeurd plan voor de bouw van een 2e hal. Leden die dat heb-

ben meegemaakt zullen zich de commotie rond dit onderwerp met 

een voorgeschiedenis van bijna 10 jaar ongetwijfeld nog goed herin-

neren. 

Naast het sportieve doel (meer en bredere binnenbanen) speelde 

mee dat een 2e hal de oplossing zou kunnen zijn voor een aantal knel-

punten van logistieke en facilitaire aard in de huidige accommodatie. 

Deze bestaan nog steeds. Het betreft de toiletten, de garderobe, de 

kantine, de bar, de keuken en de horecaopslag.  

Het bestuur heeft in de afgelopen jaren actief gezocht naar haalbare 

en betaalbare oplossingen maar die zijn nog steeds niet gevonden. De 

vraag blijft of zo’n oplossing ooit haalbaar zal zijn. 

In de ALV van april jl. werd de behoefte geuit aan de vervanging van 

de stalen container door een blokhut. Dit was aanleiding voor een 

bredere discussie over onze accommodatie. Verschillen van mening 

gaven een goed beeld van de ontstane patstelling. 

 

Aanpak in 3 fasen 

Enkele leden hebben hierna het initiatief genomen om voorstellen te 

doen hoe die patstelling zou kunnen worden doorbroken. Dit heeft 

geleid tot een plan van aanpak in 3 fasen, namelijk:  

1. voorbereiding 

2. besluitvorming, leidend tot een totaalplan voor de langere termijn 

3. uitvoering in haalbaar geachte stappen 
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De voorbereidingsfase, waarin veel onderzoek moet worden verricht, 

is reeds aangevangen. Toekomstige plannen moeten uiteraard een 

basis hebben. Daarom heeft het bestuur haar visie geformuleerd over 

een aantal belangrijke onderwerpen die samenhangen met eventuele 

veranderingen in onze accommodatie. Centraal hierin staan onze uit-

gangspunten voor de ontwikkeling van een totaalplan, onze visie op 

de toekomst van onze club in relatie tot het ledenaantal en de invloed 

van het huidige huurcontract met de Gemeente Leusden alsmede van 

de wet- en regelgeving. Er is al een aanvang gemaakt met het zoeken 

naar creatieve en betaalbare oplossingen. De komende tijd zullen de-

ze met prioriteit worden voortgezet. 

 

Communicatie en betrokkenheid van onze leden 

De rode draad in de beoogde aanpak wordt gevormd door ons uit-

gangspunt ‘transparantie en ledenbetrokkenheid’. Immers, uiteinde-

lijke concrete plannen zullen moeten worden ‘gedragen’ door onze 

leden alvorens met de uitvoering kan worden begonnen. Dit impli-

ceert goede informatie, tijdige communicatie, ledeninbreng en -

reacties en op het juiste moment meebeslissen. Hiervoor worden de 

bestaande kanalen benut, te weten e-mail, onze internetsite en brie-

venbus in de kantine. 

In dit verband sturen we onze beleidsvisie één dezer dagen per e-mail 

naar alle leden en publiceren we deze op de besloten pagina van onze 

website, www.jbcdehakhorst.nl.  

Wij menen met deze aanpak een serieus initiatief te hebben geno-

men om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden tot aanpas-

sing van onze huidige accommodatie. 

Reacties op onze beleidsvisie zijn welkom. 

 

September 2018 

Harry Saaltink, 

voorzitter 
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DANKBETUIGING 
 

In het kader van ‘beter laat dan nooit’ wil ik graag de leden 
van onze club bedanken voor de hartverwarmende telefoon-
tjes, berichten en bezoeken tijdens het (gelukkig) korte ziek-
bed en overlijden van mijn lieve vrouw Lies. 
 
Het gemis blijft moeilijk te aanvaarden, maar jullie betrokken-
heid verzacht het verdriet en vergroot de moed verder te 
gaan. 
 
Nogmaals bedankt, 
Hans Hover 

 

Graag wil ik allen die mij per post/e-mail of per telefoon hun            
medeleven hebben getoond hartelijk bedanken. 
 
De operatie is goed geslaagd. 
Ik ben nu bezig met de revalidatie en dat zal nog wel even 
duren. 
Ik hoop over een week of zes weer een balletje te kunnen       
gooien. 
 
Iedereen veel bouleplezier. 
 
Piet Boddeman. 
(1juli 2018) 
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Spelen op tijd gereglementeerd 

In de vorige Bouletins zijn het spelen op tijd bij het Koffietoernooi en 
het Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi aan de orde geweest. Om 
het spelen op tijd ook voor de toekomst te regelen is het gewenst om 
dit vast te leggen en dus te reglementeren. Dat heeft inmiddels 
plaatsgevonden, waarbij de voorgestelde wijziging is goedgekeurd 
door het bestuur. Aan het  Reglement Interne Competities  JBC de 
Hakhorst is onderstaand artikel toegevoegd . 
 

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 
 

Het volledige reglement is beschikbaar op de website van onze club. 
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Nadat ik met Julia ben getrouwd heeft haar moeder heel weinig 
meer met mij gesproken. Maar in de loop van de jaren is de situa-
tie sterk verbeterd. 

  Ze praat nu nooit meer tegen mij!  

Aanvangstijden 
De aanvangstijden van onze interne toernooien zijn onlangs aange-
past. Zo ook voor het komende Herfsttoernooi. Helaas is dit in het 
vorige Bouletin niet juist weergegeven. Zowel in de agenda als in de 
vooraankondiging en op de flyer op het aankondigingsbord van de 
Sportcommissie staat een aanvangstijd van 13.00 uur. Dit is echter 
12.00 uur.   
 
NPC 
De definitieve indeling van de NPC is naar de teamcaptains van de 
deelnemende teams van de Hakhorst gestuurd.  Helaas zijn we dit 
seizoen teruggegaan van zeven naar zes teams.  De eerste speeldag is 
zaterdag 29 september. Loopt u gerust even binnen om te ervaren 
hoe leuk deze competitie is. Wie weet word u zo enthousiast dat u 
volgend seizoen ook mee wil gaan spelen. 
 
WDC 
Ook voor de WDC zijn we in aantal deelnemende teams terug gegaan 
en wel van zeven naar vijf. De programmaboekjes kunnen we voor 
half september verwachten. De eerste speelavond is donderdag 4 ok-
tober. 
 
Beaujolaistoernooi 
Het duurt nog even maar op zaterdag 3 november wordt ons jaarlijks 
Beaujolaistoernooi georganiseerd voor tripletten. Voor het eerst   
spelen we dit keer geen vijf maar vier ronden. We hopen hiermee te 
bereiken dat er meer leden inschrijven. De inschrijflijst hiervoor 
wordt eind september opgehangen. 
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  Gerda wint met glans 

Eerste-dinsdagtoernooi in juli 
 

D insdag 3 juli werd het maandelijks terugkerend Eerste-dinsdag-
van-de-maandtoernooi georganiseerd. Totaal schreven er 39 deelne-
mers in.  
 
     Waarschijnlijk was deze matige inschrijving te danken aan het war-
me zomerse weer. Na 3 partijen stond Gerda van Bruggen met 3 over-
winningen aan de top, + 30. Trots nam Gerda dan ook de goedgevulde 
mand in ontvangst.  De tweede plaats was voor Koen Verf, + 29 en de 
derde plaats voor Herman Bosman, + 24. Totaal waren er 6 spelers met 
3 overwinningen. Zij mochten ook een prijs uit komen zoeken. Met 2 
overwinningen was er nog 
een prijs beschikbaar voor 
de beste 6, met aan de top 
Gerrit Blom, + 17. Vervol-
gens waren er nog 3 prijzen 
beschikbaar voor spelers 
met 1 overwinning. De aan-
moedigingsprijzen waren 
deze keer voor Henny van 
Lingen en Christien de 
Vries.   
 
     De prijzentafel was ver-
zorgd door Mia van Vuure.   
Een gezellige en sportieve 
middag werd afgesloten 
met dank aan de vrijwil-
ligers Mia, Wim en Truke, die dit allemaal mogelijk maakten, want zon-
der vrijwilligers is het onmogelijk om toernooien te organiseren.      
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  Arnold’s 

Foto Ronald Kersten 

N ormaal gesproken wacht ik tot het                                                       
laatste  moment om een stukje te schrijven.                                             
Dit om te voorkomen dat als ik iets heb neergepend                                    
er  iets leukers gebeurt waardoor ik weer opnieuw                                                 
moet beginnen. Hoewel de uiterste aanleverdatum                                            
voor dit Bouletin pas 27 augustus is schrijf ik op 27 juli deze anekdote 
omdat het ons, Edith en mij, behoorlijk hoog zit. 
 
     We schrijven zondag 22 juli 2018. Na wat schoonmaakwerk in huis 
besluiten wij om een stukje te gaan wandelen. Het is al wel weer 
warm, maar omdat er behoorlijk wat bewolking is lopen we tenminste 
niet in de brandende zon. Omdat we het een heel mooi stukje Leusden 
vinden kiezen we voor een route langs het Valleikanaal. Normaal niet 
echt een goede keuze voor een zondag omdat het dan vaak erg druk is, 
maar omdat de vakantietijd was aangebroken dachten we dat het wel 
zou kunnen. 
 
     We lopen door het Vliet en over de brug van het Valleikanaal slaan 
we rechtsaf. Zoals altijd lopen we aan de linkerkant van het pad zodat 
we de tegemoetkomende fietsers zien aankomen. Zo hebben wij dat 
vroeger geleerd. Het is inderdaad vrij rustig, dus we kunnen gewoon 
naast elkaar wandelen. Af en toe komen er fietsers aan en dan kijk ik 
over mijn schouder of er van de andere kant ook fietsers aankomen. Is 
dat het geval dan ga ik achter Edith lopen om niemand te hinderen. Is 
dat niet zo, dan is er voldoende ruimte voor de tegemoetkomende fiet-
sers en kunnen we naast elkaar blijven lopen. Na een tijdje komen er 
een man en een vrouw aan op racefietsen. Ik kijk weer over m’n schou-
der en zie dat er niks aankomt. Als wij naast elkaar blijven lopen blijft 
er dus ongeveer anderhalve meter over voor de twee wielrenners.  
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       De vrouw gaat achter de man fietsen, maar om de een of andere 
reden zie ik aan de houding van de man dat hij niet van plan is om uit 
te wijken naar de andere kant van het pad. Hij blijft op de kant rijden 
waar wij lopen, wat betekent dat er ongeveer 15 centimeter tussen 
de onderbroken streep en mijn rechterkant rest. Een botsing is onver-
mijdelijk. Om de klap af te weren hef ik mijn rechterarm omhoog. De 
klap tegen mijn arm was best heftig en achter mij hoor ik de fietser 
hard in de remmen gaan. Hij komt terug en met een woeste blik van-
achter de zonnebril vraagt hij aan mij of ik dat normaal vind. Ik kaats 
dezelfde vraag terug. Dit is een fietspad, jullie mogen hier niet lopen. 
Wij, overduidelijk de racefietsers, hebben altijd last van jullie, de 
wandelaars waarschijnlijk.                                                                                             
Mag ik daaruit concluderen dat je met opzet tegen me aan bent gere-
den terwijl je een zee van ruimte hebt, vraag ik hem. Jullie mogen 
hier niet lopen, dit is een fietspad, herhaalt hij zijn eerdere opmer-
king. Ik pareer hem met de opmerking dat racefietsers denken dat 
elke weg van hen is als zij er op rijden.  
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       Dit gekibbel gaat nog enige tijd door, waarna ik besluit verder te 

lopen. Dit heeft geen enkele toegevoegde waarde meer. Hij springt 

weer op de fiets en onder het wegrijden schreeuwt hij ons toe : 

                   “jullie kutvutters moeten gewoon doodgaan”!  

 

     De eerste dagen na dit gebeuren zijn we er nog aardig boos over, 

maar naarmate de dagen verstrijken kunnen we er eigenlijk best wel 

om lachen. Sterker nog, we passen het woord regelmatig toe op ons-

zelf. Als ik iets niet snel genoeg doe naar de zin van Edith ben ik een 

kutvutter en als zij geen zin heeft om te gaan boulen noem ik haar 

ook zo. Overigens is het geen bestaand woord, ik heb het opgezocht. 

Mocht er ooit nog iemand zijn die de behoefte heeft om iets te zeg-

gen of schrijven over onze club van oude mensen, niet meer doen. 

We hebben daar nu een mooie nieuwe benaming voor. 

Boule en wandel gezellig! 

 

Opm. redactie: volgens de Fietsersbond mogen wandelaars op het 

fietspad lopen als er geen trottoir of stoep is!! De racefietser had dus 

ongelijk. Zie ook de afbeelding over de gedragsregels voor racefietsers 

op de vorige pagina. Van kutvutter heb ik geen afbeelding kunnen vin-

den. En dat is misschien wel goed ook. Ik kon wel afbeeldingen           

vinden als het woord gesplitst wordt. Die afbeeldingen, in iedere geval 

1 daarvan,  vond ik echter niet voor plaatsing in aanmerking komen. 

Dat zal u niet verbazen. 
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   Eerste-dinsdagtoernooi augustus 

O p dinsdag 7 augustus ( één van de heetste dagen van het jaar) werd 
het Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi georganiseerd. De wedstrijd-
leiding was er van overtuigd dat het niet echt druk zou worden in ver-
band met de hitte en dat bleek ook: totaal schreven er maar 26 deelne-
mers in.  

                               De winnaar was Ton Jetten. 

     De prijzentafel was 
verzorgd door Mia van 
Vuure en Wil Vendevil-
le. Irene en Peter 
Maes zorgden er voor, 
met hulp van hun 
kleindochter, dat de 
deelnemers niets te 
kort kwamen. 
 
     De wedstrijdleiding 
had bij voorbaat al   
besloten om het toer-
nooi in de hal te laten 
spelen, de buitentem-
peratuur in de scha-
duw was 37 graden 
Celsius. Er moesten 
door de deelnemers   
3 partijen gespeeld 
worden; de teams 
werden per ronde sa-
mengesteld door een 
willekeurige indeling. 
Na de tweede partij werd er aan de deelnemers gevraagd of ze de derde 
partij nog wilden spelen. Dat was ondanks de warmte (32 graden Celsius 
in de hal) geen probleem.  
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       Gedurende iedere partij werd er met kannen water rondgegaan 
om uitdroging van de deelnemers te voorkomen. Nadat de derde 
partij was gespeeld waren er 3 spelers met 3 overwinningen en deze 
prestatie werd beloond met een prijs. De eerste plaats was voor Ton 
Jetten (+ 22), tweede werd Hennie van Lingen, (+ 17) en de derde 
plaats was voor Wim de Vries (+ 14). Ton kreeg de goed gevulde 
mand overhandigd.   
 
     Met 2 overwinningen was er een prijs beschikbaar voor 8 deelne-
mers met het beste resultaat. Gijs Oudshoorn  was de beste met 2 
overwinningen (+ 11). 
 
     Voor de spelers met maar 1 overwinning waren er 2 prijzen be-
schikbaar. De aanmoedigingsprijs werd overhandigd aan de speler 
die als laatste was geëindigd.  
 
     Na de prijsuitreiking werden de vrijwilligers hartelijk bedankt, 
want zonder hun inzet is het niet mogelijk om toernooien te organi-
seren. Na het applaus werd de gezellige jeu-de-boulesmiddag afge-
sloten. 

toernooi 
 

41 boulers hadden zich op 15 augustus 

gemeld voor het Koffietoernooi. De winnaar was Tom Leijen!! 

     Het was opnieuw prachtig weer om te spelen. Na 2 partijen wa-

ren er zoals te doen gebruikelijk weer koplopers, maar je weet, in de 

derde partij kan er wel weer een flinke draai aan gegeven worden. 
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       De koplopers na 2 partijen waren Wil Vendeville met een saldo 

van 23,  Koen Verf saldo 22 en Tom Leijen saldo 21. 

     Na de derde ronde 

was Tom Leijen  de 

toernooiwinnaar met 

een mooi saldo van 

3+31. 

     Tweede was Jaap 

Zarkema 3+24, derde 

Ans van de Steen 3+24, 

vierde Hans de Vaal 

3+22, vijfde Cees Ven-

deville 3+22, zesde 

Wim de Vries 3+21 en 

zevende Max Bremer 

3+11. Allen goed voor 

een prijs. 

 

Met 2 gewonnen               

partijen achtste  en prijs Koen Verf +16,  negende Wil Vendeville 

+13, tiende Bram Kruseman +11, elfde Jopie Voogt +11, twaalfde 

Marco van Gils +10 en dertiende Riet Bremer +9. 

     Dan waren er nog 4 prijzen met  1 gewonnen partij : Anneke Es-

ko, Kees Duerink, Irene Maes en Ingrid Saul. De aanmoedigingsprijs 

was voor Rikje van Straten. 

     Dank voor de vrijwilligers achter de bar en inkoop van de prijzen. 
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Koffietoernooi 
 
 
 
 
 

O p de prachtige zomerochtend van 11 juli hadden 37 boulers 
zich gemeld voor een paar mooie partijen onder een heerlijk zonnetje 
en zo nu een dan een wolkendekje. Stipt 09.30 uur was de start. Er 
werd drie kwartier gespeeld, dus niet treuzelen, dan haal je de der-
tien niet. 
Ook niet als het maar puntje voor puntje gaat, maar goed, het is dan 
niet anders.  
 
     Te doen gebruikelijk worden na 2 partijen de koplopers genoemd: 
Carla de Wilde saldo 20, Anneke Verf saldo 20,  André Horn saldo 18. 
Na 3 partijen wordt de balans opgemaakt en dan loopt het toch weer 
anders. Er waren slechts 4 spelers met 3 gewonnen partijen. 

De winnaar was  Joop van Kersbergen met +24. 
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     Tweede Carla de Wilde + 22, derde Wies Huber +12 en vierde 
Koen Verf +11. Allen goed voor een prijs. Ook naar de prijzentafel 
gingen met 2 gewonnen partijen: vijfde Bram Kruseman +22, zesde 
Anneke verf +16, zevende Gerard Jansen +14, achtste Wim de Vries 

+13, negende Tiny Ham +10, 
tiende Harry Wolters +10,  
elfde Harm Flederus +9, 
twaalfde André Horn + 8, 
dertiende Marco van Gils 
+7, veertiende Tineke Ver-
heij +7 en vijftiende Anneke 
Swart +7.  
De aanmoedigingsprijs ging 
naar Jan Bosma. 
Met applaus werden de me-
dewerkers achter de bar en 
van de prijzeninkoop be-
dankt. 
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Bouleschool Bram Kruseman  

nodigt u uit voor: 

gratis trainingen 

Woensdagen 3, 17, 24 en 31 oktober  

Theorie en oefening voor 

plaatsen van 13 - 15 uur 

schieten van 15 - 16 uur. 

 
plaatsen schieten 

 Graag even uw naam op het lijstje zetten dat in het clubhuis hangt. 
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J 
oop van Kersbergen was de beste bouler op de maandagen van juni. 

 
     Hij troefde Ton Jetten af, zowel op punten als op saldo, al was het 
verschil niet groot. 
 
     Op eerbiedige afstand, maar wél als beste vrouw, haalde Miep van 
Winterswijk de derde plaats. 
 
     Timo Kraak scoorde op 3 maandagen maximaal. Hij had dus de mo-
gelijkheid om de koplopers op afstand te zetten. Maar ja, dan  moet je   
wel alle avonden komen boulen. Jammer Timo. 

 

  
 

  JUNI 2018 
    punten per speelavond 104 

punten 
tegen saldo Ranking namen 

1e 
avond 

2e 
avond 

3e 
avond 

4e 
avond 

punten 
voor 

1 Joop van Kersbergen 26 26 20 26 98 39 59 

2 Ton Jetten 26 21 24 24 95 41 54 

3 Miep van Winterswijk 26 19 18 20 83 57 26 

4 Wim van den Berg 21 10 26 26 83 63 20 

5 Aat Lankamp 21 22 18 21 82 66 16 

6 Wim van Valkengoed 3 26 26 24 79 81 -2 

7 Timo Kraak 26 26   26 78 34 44 

8 Max Bremer 26 12 26 13 77 58 19 

9 Eelke Algra 24 18 23 10 75 91 -16 

10 Willem Verboon   21 26 26 73 41 32 

11 Marco van Gils   26 20 26 72 29 43 

12 Hans de Vaal 26 26 18   70 41 29 

13 Cora Martens   26 17 26 69 36 33 

14 Riet Bremer 26 10 13 17 66 92 -26 

15 Piet van Opijnen 17   23 23 63 65 -2 

 

Joop was de beste 
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Iedere keer dat je wint word je opnieuw geboren. Als je 
verliest sterf je een beetje.  

 

 

Winnen is niet het belangrijkste, winnen is alles! 

Uitslag ITC augustus 2018 A-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team1 Edith v/d Loo+Arnold v/d Loo+Bert d Uijl 12 11 76

2 team4 Paul Dijkstra+Ank Christ+Karel Christ 12 10 64

3 team5 Anja Engelbert+Michel Bara+Will Rademakers 12 8 23

4 team2 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 12 7 21

5 team7 Tiny Ham+Martha Oudshoorn+Gijs Oudshoorn 12 7 -13

6 team8 Elly Hoebe+Ton Jetten+Piet v Opijnen 12 6 -3

7 team6 Wim v Middendorp+René v Luijendijk+Nel Bos 12 4 -14

8 team3 Joop v Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes 12 4 -31

9 team10 Anneke Esko+Rikje v Straten+Jozias d Zeeuw 12 2 -46

10 team9 Timo Kraak+Hennie Halla+Albert v Tweel 12 1 -77

Uitslag ITC augustus 2018 B-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team2 Cora Martens+Tom Martens+Jan Kuijper 12 10 49

2 team9 Max Bremer+Tjitske Moro+Eelke Algra 12 8 40

3 team10 Riet Bremer+Wim vd Berg+Peter de Rooij 12 8 4

4 team4 Harry Saaltink+Anna Kruseman+Bram Kruseman 12 7 20

5 team8 Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 12 7 3

6 team7 Berend Heil+Sanna Borst+Martin Borst 12 6 6

7 team6 Ellen vd Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko 12 4 -17

8 team5 Truus Ruarus+Petra vd Kuij+Ad vd Kuij 12 4 -33

9 team1 Ben Pennekamp+Gerrit de Graaf+Gerard Bakker 12 4 -36

10 team3 Nel v Meerendonk+Aat Lankamp+Cocky vd Loon 12 2 -36
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21 juli 2018 

 

Meespelen in Het Man/Vrouwtoernooi betekent verplicht op een 
(onschuldige?) manier vreemdgaan. 24 doubletten deden dat.             

Degenen die het spelletje het beste speelden waren 
Paul Dijkstra en               
Tineke Holtzer. 
 
Verslag van wedstrijdleider Anton: 

Z 
aterdag op de fiets heerlijk ge-

nietend van de natuur in Bloeidaal 
en de Schammer op weg naar De 
Hakhorst voor het                         
Man-/Vrouwtoernooi.  
Daar waren Tjitske en Rijk al druk 
in de weer om de stoelen klaar te 
zetten om zo de deelnemers aan 
het Man-/Vrouwtoernooi te ont-
vangen. Koen en Anneke zetten het 
prijzenpakket voor dit toernooi 
neer. Na het opstarten van de be-
nodigdheden voor de wedstrijdleiding was daar ook ‘de stille kracht’, 
die zorgde voor het ontvangst van de inschrijfgelden en het afstorten 
daarvan, maar ook voor het juiste aantal blokjes voor de loting en het 
regelen van een invaller. Een dikke knipoog naar Arnold. 
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       Daarna liep het ook als een trein, waarbij in de eerste ronden voor-
al de banen werden opgezocht die nog in de schaduw lagen. Na de 
voorronden bleken de verschillen van de diverse teams niet echt 
groot. Van de 24 teams die deelnamen waren er 6 die 2 wedstrijden 
hadden gewonnen en dus ook 6 die er 2 hadden verloren. Zo rond de 
klok van half twee werden Rijk en Tjitske afgelost door Ria en Wil. Dat 
was ook het moment dat de wedstrijden in de poule-indeling een 
aanvang namen.   
In de diverse poules is het er spannend aan toe gegaan. Veelal werd 
het onderlinge resultaat bepalend voor de uitslag. 
De winnaars van dit toernooi waren Tineke Holtzer en Paul Dijkstra.  
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     Tweede werden Anneke Esko en Joop van Kersbergen.  Hoewel 
hun saldo hoger was dan dat  van Tineke en Paul was het onderlinge 
resultaat bepalend voor de einduitslag. 

 
     In deze a-poule werden Mia van Vuure en Koen Verf derden en als 
vierden eindigden Nelie Verschuur en Hans de Vaal. 
 

2e 

3e 4e 
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     Winnaars in de B poule waren Henny van Dijck en Ton Zegers. 
In de C poule Carla de Wilde en Hans Hover 
In de D poule Hennie Halla en Arnold van der Loo 
In de E poule Ans Otten en Marco van Gils 
In de F poule Tiny Ham en Rob Geurts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volledige uitslag is te vinden op 

het publicatiebord. 

 

     Al deze prijswinnaars gingen 

naar huis met een prachtig wijnpak-

ket, verzorgd door Cocky en Anne-

ke. Dit alles werd voor het nage-

slacht vastgelegd door Joop. 

B1 C1 

D1 

E1 

F1 
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   Thuisblijverstoernooi  
 

N a de warmste dagen van 2018 was er op zaterdag 11 augustus 
het Thuisblijverstoernooi met 26 doubletten. Daarvan was het      
doublet Gré Burgers en Arnold van der Loo het sterkste. 

   
     Dit is een toernooi voor doubletten met niet je vaste partner. 
  
     Het weer was mooi, dus de 26 teams die meededen hadden er erg 
veel zin in.   
Ik, Evert Mol, mocht voor het eerst meedraaien als wedstrijdleider en 
nadat Karel alles piekfijn aan mij had uitgelegd kon ik beginnen met 
het uitdelen van de kaartjes voor de 5 te spelen partijen.   
Zelf mocht ik ook meedoen en Irene Maes was zo goed om met mij in 
zee te gaan.   
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       De besten met 4 gewonnen partijen werden Jaap Zarkema en Hans 

de Vaal.   

     De besten met 3 gewonnen partijen werden Cees Vendeville en 
Tiny Ham.   
     Na 3 partijen waren er nog 5 koppels die alles hadden gewonnen. 
  
     Na 4 partijen waren er nog 4 koppels, dus het werd spannend wie 
uiteindelijk zou winnen.   
Uiteindelijk viel in de 5e partij de ontknoping, waarbij nog 3 koppels 
alles hadden gewonnen.  
   
     Op de eerste plaats  werd het Gré Burgers en Arnold van de Loo 
met een saldo van 45.  
  
     Op de tweede plaats Michel Bara met Karel Christ met een saldo 
van 33. En op de derde plaats Wil Boer met Albert van den Tweel met 
een saldo van 12. 

2e 



44 

  

     Met 2 gewonnen partijen waren Gerda van Bruggen en Bram Kru-
seman de beste en met 1 gewonnen partij Aat Lankamp en Miep van 
Winterswijk.   
   
     Ook voor de aanmoedigingsprijs werd hard gestreden.   
Na 4 partijen waren er nog 4 koppels die niets hadden gewonnen, 
maar uiteindelijk lukte het Irene Maes en mij om ook de laatste partij 
te verliezen en daarom beslag te leggen op de heerlijke ijsjes die voor 
deze prijs beschikbaar waren gesteld.   
   
     Na een fijne bouledag, waarbij na afloop de mensen achter de bar 
en de mensen die voor de prijzen hadden gezorgd werden bedankt, 
keerde iedereen weer vol goede moed voor een volgend toernooi 
naar huis.   

3e 
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   Open Kwintettentoernooi 

                                                        Verslag 

12 teams, dus 60 spelers,  hadden zich ingeschreven voor het Open 
Kwintettentoernooi. De spelleider was Joop van Kersbergen, bijge-
staan door Tom Martens, en de scheidrechter Jan Kuiper. 
Het spelschema betrof 5 voorgelote partijen.                                                                 

Het kwintet Biesheuvel won het toernooi. 

N adat een ieder zich had gemeld werd om 09.50 uur het start-
sein gegeven om te tossen en spelen. 
Er waren voorspellingen dat er buien aan zouden komen. Het bleken 
stortregens te zijn. Maar snel daarna was er weer volop zon en was 
het warm. Dat kostte natuurlijk wel enige tijd, het toernooischema 
liep daardoor wat uit.  
  

De rijkst gevulde mand ging naar het team Biesheuvel!! 
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       Na 3 partijen te hebben gespeeld was er niet één team dat alle 
partijen gewonnen had. Het was duidelijk een toernooi met heel ster-
ke spelers. 
Na 3 partijen was het aantal punten voor team Biesheuvel 13, team  
Van der Voort 12, team Arkenbout 12, team Hartwigsen 10, team Van 
der Loo 10 en team De Wilde 10. 
De strijd werd opgevoerd, na 4 partijen werd de volgorde: team Bies-
heuvel 16 punten, team Arkenbout 15 team, Van der Voort 14, team 
Hartwigsen 13, team De Wilde 13, team Van der Loo 12. 
De vijfde en laatste partij ging tussen Van der Voort en Arkenbout 
met winst voor Van der Voort, Biesheuvel en Wolters met winst voor 
Biesheuvel, Van der Loo en Martens met winst voor Van der Loo, De  
Wilde en Van de Huure met voor De Wilde verlies van het doublet en 
winst voor het triplet. 
 
     Het  team Biesheuvel werd winnaar van het toernooi met 21 pun-
ten. In dit team zijn alle spelers leden van  Het Zwijntje Apeldoorn. 
 

      

De (bewogen) wedstrijdleider        en          de scheidsrechter 

hadden er zo te zien veel plezier in!! 
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1 

     Tweede werd het team Van der Voort met 19 punten. Dit team 

bestond uit leden van Petangske uit Berg op Zoom, Dupke uit Ros-

malen, Lover uit Asten en ’t Zwijntje uit Apeldoorn. 

 

     Derde werd het team Van der Loo met 17 punten, allen spelers 

van De Hakhorst. 

2 

3 
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     Vierde werd het team De Wilde met 16 punten. Dit team bestond 
uit spelers van Amicale en DOSC.   

 
     Er waren mooie prijzen voor de eerste 4 teams. 
 
     Na afloop kwamen nagenoeg alle winnaars bedanken voor de fijne 
dag en de mooie prijs. Maar ook  vele anderen kwamen de hand 
schudden met woorden over een prima dag, vlot verloop en mooie 
prijzen. 
 
     De dag werd afgesloten met applaus voor de mensen achter de bar 
en voor de inkopers van de prijzen. 

4 

Joop wint de mand 
O p deze prachtige vrijdagavond in juli kwamen uiteindelijk 19 

vrouwen en 21 mannen naar   het Vrijdagavondtoernooi   op            

’t Sluisje om hun krachten te meten op dit maandelijkse toernooi. 

     Pas in de laatste ronde wist Joop van Kersbergen de overwinning 

naar zich toe te trekken. Hij mocht de mand in ontvangst nemen en 

op de foto. Joop won deze week ook al het Koffietoernooi. En een 

week daarna werd hij zelfs ook nog tweede op het Man/Vrouw-

toernooi.  
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      Hij is inmiddels een échte 
meneer in de petanquesport. 
Zelf zegt hij nog niet naast zijn 
schoenen te lopen. Ook mogen 
wij hem nog steeds tutoyeren. 
Onderdrukte trots? 
 

     5 mannen wisten de 3 par-

tijen met winst af te sluiten en 

met een prijs naar huis te 

gaan. Eerste dus Joop van 

Kersbergen +29 gevolgd door 

Marwin van Diermen +28, Cees 

Vendeville +28, Harry Wolters 

+26 en Eddy Halberstad +20. 

     4 mannen en 1 vrouw met 2 overwinningen mochten ook een 

prijs uitzoeken. Dit waren Will Rademakers +18, Karel Christ +17, 
Albert van den Tweel +14, Wim de Vries +13 en Eelke Algra +11. Eel-
ke was daarmee de beste vrouw van dit toernooi. 
 
     Een combinatie van 5 vrouwen en mannen met 1 overwinning 
mochten ook de gang naar de prijzentafel maken. Als eerste Ton 
Jetten, gevolgd door Dicky Willigenburg en Marco van Gils alle 3 met  
+/-0, Hans de Vaal -6 en Ank Christ -7.  
 
     De poedelprijzen werden eerlijk verdeeld tussen een vrouw en 
man. Tineke Holtzer en Geert Blom waren de gelukkigen. De revan-
che van Tineke volgde snel: zij werd eerste op het Man/
Vrouwtoernooi, samen met Paul Dijkstra. 
 
     Tot volle tevredenheid van de 2 vrouwen van de prijzentafel was 
de prijsuitreiking om 22.45 ten einde. De vrouw en man achter de 
bar mochten nog even door. Al met al weer een geslaagde avond. 
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 Een nieuw boek van Henk Reesink? 

Met nieuwe documenten over het Jeu de Boules hopen Henk en Anne Martine Reesink u 

weer te verrassen. De reacties op de uitgave in 2002 van het boek ‘Jeu de Boules, een 

document voor de liefhebber’ waren zo positief, dat zij na 15 jaar nogmaals met een prachtig 

geïllustreerd boek de vele facetten van deze fascinerende volkssport met de lezers willen 

delen. Dit keer krijgt u eerst een inkijkje in de Middeleeuwen. De verschillende varianten in 

deze periode en de eeuwen daarna zullen met mooie illustraties worden toegelicht. Dat de 

rol van de herberg uitvoerig wordt behandeld, heeft vooral te maken met het feit dat deze 

eeuwenlang de ontmoetingsplek bij uitstek was waar verschillende varianten van het Jeu 

de boules zich konden ontwikkelen. Bijzonder zijn de unieke afbeeldingen van het sport 

boules, dat niet voor niets het jeu national van Frankrijk wordt genoemd. Hier wordt dan 

ook extra aandacht aan besteed. 

Vanzelfsprekend komen we uiteindelijk uit bij 

de jongste telg van de grote jeu de boules-

familie, het pétanque, dat ook in Nederland 

door duizenden spelers wordt beoefend, niet 

alleen in de vakantie, maar ook bij alle clubs 

die tegenwoordig over prachtige overdekte 

accommodaties beschikken. Natuurlijk is er 

een speciaal hoofdstuk aan humor gewijd 

waarbij onze Fanny niet wordt vergeten. De 

auteurs hopen dan ook dat dit boek met veel 

enthousiasme zal worden ontvangen en een 

bijdrage mag leveren aan de kennis van deze 

prachtige volkssport. 

Het uitbrengen van zo’n boek via de officiële weg is een zeer kostbare zaak, vooral als het 

om een beperkte oplage gaat. Per slot van rekening wil een uitgever en een boekhandel aan 

het boek verdienen. Dat is de reden dat wij ook dit keer de uitgave in eigen beheer houden. 

Op deze manier kunnen we een mooi boek voor een zeer aantrekkelijke prijs aanbieden. 

Om te inventariseren hoeveel exemplaren er moeten worden gedrukt, vragen wij de clubs 

(besturen) vooraf ons mede te delen hoeveel exemplaren men in principe wil aanschaffen. 

Bij voorkeur minimaal vijf. 
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Het boek zal weer een full colour-uitgave zijn, liggend een ruim A4-formaat met hard 

gebonden kaft en minimaal 192 pagina’s tellen. Ongeveer tweederde van het boek zal 

bestaan uit prachtige illustraties en éénderde uit onderhoudende tekst. De prijs zal, bij 

voldoende inschrijvingen (minimaal 750), tussen de 15 en 17 euro bedragen. In de 

boekwinkel zou het boek bij deze oplage ongeveer 49 euro kosten. Het boek is een niet-

commerciële uitgave en zal dus niet in de boekwinkel verkrijgbaar zijn. Het is een eenmalige 

aanbieding. Grijp uw kans!  

Als uw leden interesse hebben in deze nieuwe uitgave, wilt u dan zo vriendelijk zijn om voor 

1 oktober een mail naar Henk Reesink (henkreesink@online.nl) te sturen waarin u aangeeft 

hoeveel boeken u in principe wenst aan te schaffen voor uw leden/vereniging. Vervolgens 

kan de grafisch vormgever aan de gang gaan en als alles volgens plan verloopt, kan het boek 

in de eerste maanden van 2018 verschijnen. Zodra wij meer weten, stellen wij u op de 

hoogte. 

Ook nu weer hopen wij op uw medewerking, 

 

Henk en Anne Martine Reesink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs van: 

Jeu de Boules 

Geschiedenis Spelregels Tactieken (1994) 

 

Jeu de Boules 

Een document voor de liefhebber (2002) 

(Franse uitgave in 2005) 

 

Jeu de Boules 

Documenten door de eeuwen heen (201 
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Arie Wijnbelt wint open hussel. 
 
Op zondag 26 augustus kwamen 36 boulers af op het Open-
Husseltoernooi. Karel Christ leidde het toernooi weer prima. Hij heeft 
ervaring.  

                      Arie Wijnbelt won het toernooi!! 

 
Na 3 partijen had Arie Wijnbelt van 
JBC De Hakhorst het beste resultaat 
neergezet, 3 + 30,. Voor hem was dus 
de goedgevulde mand. 
Ans van de Steen  werd tweede, 3 + 
21, de derde plaats was voor Karel 
Christ , 3 + 20, de vierde plaats was 
voor Tjitske Moro en op de vijfde 
plaats eindigde Dolly Wijnbelt. Totaal 
waren er 5 deelnemers met 3 over-
winningen, dit resultaat was goed 
voor een prijs. Voor de deelnemers 
met 2 overwinningen waren er 5 prij-
zen beschikbaar, die achtereenvolgens 
overhandigd werden  aan Jannie Kreeft ( JBC Onderhands Uit Harme-
len) , Wilfried Zwerink ( JBC Randenbroek), Bram Kruseman, Marian 
van Valkengoed en Dicky Willigenburg.  Met 1 overwinning was er een 
prijs voor Max Bremer, Thea Rond, Arnold van der Loo en Riet Bremer. 
De aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan Frida Swart.  
 

 Vrijdagavondtoernooi augustus 
 
Het verslag niet tijdig ontvangen. Wel de foto 
van de winnaar. Hij luistert naar de naam 

Ton Jetten. 
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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 

Systeembe-

heer 

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.                                                   
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