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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
14. aankondiging Beaujolaistoernooi 17. WoDoCo start weer 19. gratis boule-
lessen 20. herhalingsles reanimatie  
 

Let op!! Kopij a.u.b. inleveren uiterlijk  zaterdag 20 oktober 11 uur.  (de 

laatste keer op zaterdag! Alle inzenders bedankt voor de medewerking!) 
Het Bouletin van november komt uit op vrijdag 26 oktober. 

Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 29  oktober van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 30 oktober 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. 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 

vr. 19-10 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

za. 27-10 NPC 12.00 uur 

za. 03-11 Beaujolaistoernooi **) 10.00 uur 

di. 06-11 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

wo. 07-11 Kalendermeeting/districtsberaad 20.00 uur 

do. 08-11 WDC 19.30 uur 

za. 10-11 NPC 12.00 uur 

wo. 14-11 Koffietoernooi 09.30 uur 

vr. 16-11 Party. Alleen voor genodigden!!!  ? 

za. 17-11 Hart-van-Nederlandtoernooi **) 10.00 uur 

di. 20-11 Interne Triplettencompetitie 20.00 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, 

ALWEER 

Het lijkt wel of ik gisteren mijn laatste voorwoord heb geschreven. 

Maar dat kan kloppen als je bijna twee weken vakantie hebt gehad en 

als Frans, onze ijverige redacteur, de deadline voor het inleveren           

2 dagen naar voren haalt. Overigens terecht, want de komende verhui-

zing van Frans en Cocky (terug) naar Leusden levert ook de nodige     

besognes op. Niet alleen zij gaan  verhuizen maar ook andere leden 

hebben of krijgen het daar de komende tijd druk mee. Allen een goede 

tijd toegewenst op jullie nieuwe woonplek. 

 

VOORTGANG AANPASSING ACCOMMODATIE 

Op ons verzoek om te reageren op de Beleidsvisie heeft een aantal van 

jullie op positieve wijze voldaan. Met name onze wijze van communice-

ren is goed gevallen. Dat is een stimulans om op deze wijze door te 

gaan. 

 

In par. 7 van de Beleidsvisie worden activiteiten genoemd die in de 

voorbereidingsfase ter hand worden genomen. Sommige daarvan zijn al 

in een gevorderd stadium. Er zijn zelfs al 2 onderwerpen, waarover we 

jullie binnenkort nader kunnen informeren, namelijk: 

- de lijst van knelpunten en wensen (punt 4) 

- de vaststelling van de beschikbare financiële middelen (punt 8) 

 

De genoemde ‘verplichtingen’ komen in een later stadium aan de orde. 



7 

  

 

GROTE CLUBACTIE 2018 

De inschrijfboekjes liggen weer in onze kantine. Irene geeft verderop 

in dit nummer nadere   in-

formatie. Laten we    pro-

beren het resultaat van 

2017 te evenaren of nog 

beter flink te verhogen. 

Steun jullie eigen  vereni-

ging!! 

 

Hartelijke groet, 

Harry 

Het Bouletin in kleur: 
Kijk op www.jbcdehakhorst.nl/over ons/clubblad Bouletin. 

 

Als u kijkt en u vindt het mooi - en dat kan niet anders - 

dan heeft u misschien geen behoefte meer om het          

gedrukte Bouletin te ontvangen. Geef dat dan op aan het 

secretariaat. Dat spaart de club kosten!! 
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Bestuursvergadering 
Het bestuur heeft het plan om op donderdag                                                      
18 oktober om 13.00 uur in het clubhuis bijeen                                                         
te komen voor haar maandelijkse                                                                          
bestuursvergadering. Omdat de vergadering van                                                      
20 september 2 dagen werd vervroegd, meld ik dit                                                
met enige voorzichtigheid. Neemt niet weg dat er                                                   
altijd een afspraak met enigszins redelijke inbreng                                              
voor bovengenoemde dag kan worden gemaakt. Welkom.  
 
Mailbox 
- Er ligt een uitnodiging voor een Werkconferentie op 21 september 
2018. Het thema is Verbondenheid, Weerbaarheid en Geluk. Dit in het 
kader van Week van de Eenzaamheid.                                                                                           
– Een aantal vragen over de Toestemmingsverklaring. Hierbij enige uit-
leg: Wanneer je een kaartje of be-
langstelling wilt van onze zijde, als je 
bijvoorbeeld ziek bent, dan hebben 
wij je toestemming nodig. Als je 
naam in het clubblad wordt gezet, 
hebben wij daarvoor je toestemming 
nodig. Ook je foto mogen we niet zo-
maar plaatsen. Wettelijk moeten wij 
je gegevens na 2 jaar van opzegging 
weggooien. Hoe leuk zou het zijn el-
kaar na verloop van tijd nog eens te 
spreken ?! Voor de extra bewaartijd 
van je gegevens hebben we je toe-
stemming nodig. Zie vensterbank 
kantine.                                                                                                                                         
– In week 39 kunnen we de stoelen 
( match van Matchbeurs)  bij de Gemeente ophalen indien er zich geen 
belemmerende factoren voordoen.                                                                                              
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– Verhuisberichten komen druppelsgewijs binnen. Zij worden  ver-
werkt in de Ledenadministratie.                                                                                    
– Er zijn enkele clubleden die te kennen hebben gegeven het Boule-
tin enkel nog digitaal te willen lezen.                
– Voor de vakantiegangers: Het fraaie boek over de sport                             

jeu-de-boules is nog tot eind van deze maand te bestellen tegen ge-

reduceerde prijs. Zie flyer en bestellijst op het publicatiebord in de 

kantine. 

Aanverwante zaken 

-  Mochten er nog liefhebbers zijn die voor een dagje boulen in bijv. 

Limburg € 25 inschrijfgeld over hebben, laat het me weten. Zo af en 

toe komt er een flyer in de mailbox voorbij waarbij ik de conclusie 

trek dat daar niemand van ons in  geïnteresseerd is.                                                                       

– Voor wie er overheen gelezen heeft, zondagmiddag 30 september 

staan de deuren van J.B.C. De Hakhorst open voor mensen die wat 

meer contact zoeken via KOM ERBIJ. Indien nodig mogen ze de bou-

les van onze club lenen. Deze zijn rood of blauw van kleur. De wed-

strijdleiders weten ze te vinden. Vraag ernaar en maak het onze gas-

ten mogelijk een spelletje mee te spelen.                                                          

– Voor de oplettende onder ons: Ze liggen er weer. De (loten)

verkoopboekjes van de  Grote Clubactie. Vul je wens in van 1, 2 of 

misschien wel 3 loten. Tsja, en als je dan de geperforeerde helft eraf 

scheurt zie je hoe je een Mini Cruise kunt boeken waarbij de 2e per-

soon gratis mee mag. Of toch liever € 100.000 winnen ? Doe eens 

gek en koop 10 loten. Tenslotte streven we ernaar om een laden-

vrieskast van de opbrengst aan te schaffen. P.S.: Familie en vrienden 

mogen ook meedoen. Dus wil je een boekje voor thuis, meld het 

mij, Irene. Ook loten tegen contante betaling haal je bij mij.                                                               
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– Toestemmingsverklaring ! 247 Maal heb ik ze met plezier mogen 
ontvangen. Nu de laatste 50 nog !!                                                                        
– Harry Saaltink , Ad Kooijman en beider echtgenotes hebben het 
snode plan opgevat op vrijdag 23 november de Captains Cup te ver-
overen. Maar ja, er doen nog wel bestuursleden van ruim 10 andere 
jeu-de-boulesverenigingen mee.                                                                                                  
– De informatieboekjes voor de WDC-competitie 2018-2019 zijn bin-
nengekomen. 
 
Irene Maes-van der Werff 

 

Uitslag ITC september 2018 A-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team1 Edith v/d Loo+Arnold v/d Loo+Bert d Uijl 14 13 89

2 team4 Paul Dijkstra+Ank Christ+Karel Christ 14 11 59

3 team2 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 14 9 44

4 team5 Anja Engelbert+Michel Bara+Will Rademakers 14 8 6

5 team8 Elly Hoebe+Ton Jetten+Piet v Opijnen 14 8 17

6 team7 Tiny Ham+Martha Oudshoorn+Gijs Oudshoorn 14 7 -24

7 team6 Wim v Middendorp+René v Luijendijk+Nel Bos 14 5 -15

8 team3 Joop v Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes 14 5 -28

9 team10 Anneke Esko+Rikje v Straten+Jozias d Zeeuw 14 2 -65

10 team9 Timo Kraak+Hennie Halla+Albert v Tweel 14 2 -83

Uitslag ITC september 2018 B-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team2 Cora Martens+Tom Martens+Jan Kuijper 14 10 32

2 team8 Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 14 9 6

3 team4 Harry Saaltink+Anna Kruseman+Bram Kruseman 14 9 33

4 team10 Riet Bremer+Wim vd Berg+Peter de Rooij 14 9 7

5 team9 Max Bremer+Tjitske Moro+Eelke Algra 14 8 27

6 team7 Berend Heil+Sanna Borst+Martin Borst 14 7 5

7 team6 Ellen vd Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko 14 6 6

8 team5 Truus Ruarus+Petra vd Kuij+Ad vd Kuij 14 6 -24

9 team1 Ben Pennekamp+Gerrit de Graaf+Gerard Bakker 14 4 -49

10 team3 Nel v Meerendonk+Aat Lankamp+Cocky vd Loon 14 2 -43
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Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 

Pascale Lhoste op 29 augustus 2018  

Pascale, van harte welkom. 

 

Opzegging ontvangen m.i.v. 31 december 2018 van: 

Carina Stangenberger op 13 september 2018 

Anna Bloemendal op 19 september 2018 

 

Adreswijzigingen doorgekregen van: 

Ans en Frank Maes m.i.v. 11 oktober 2018 

Nanja en Henk Heijke m.i.v. 11 oktober 2018 

Zie de ledenlijst voor hun nieuwe adressen. 

 

Aantal leden op 21-9-2018 conform telling onderaan de ledenlijst = 293 
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    wodoco 
 

In oktober starten wij weer met de WoDoCo (Woensdagavond Dou-
bletten Competitie bij  De Hakhorst en Amicale). 
 
Wij gaan inmiddels het tiende jaar in. Zodra van het vorige seizoen de 
zeven avonden gespeeld waren schreven de deelnemers zich direct 
weer in voor het komende seizoen. Hieruit blijkt dat ze het leuke 
avonden vonden. Ze vinden elkaar goede collega’s en het is heel 
prettig dat de twee clubs elkaar hier goed in kunnen vinden. 
 
Bert den Uijl maakt jaarlijks een mooi schema voor deze avonden. 
Daarvoor zijn wij  Bert dankbaar.  
 
Noteer die avonden in je agenda en kom eens kijken. Beter nog, geef 
je op als reserve. 
 
De speelavonden zijn: 
 
31 oktober     2018 locatie Amicale 
28 november 2018 locatie De Hakhorst 
12 december 2018 locatie Amicale 
23 januari    2019 locatie De Hakhorst 
27 februari    2019 locatie Amicale 
27 maart    2019 locatie De Hakhorst 
24 april           2019 locatie Amicale, slotavond. 
 
Joop van Kersbergen 
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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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In het Bouletin van september stond al de foto van de winnaar. Hem 
kennende zal hij het niet erg vinden dat die foto nog een keer bij dit 
nagekomen verslag wordt geplaatst.  
 

E r waren 7 personen die 3 partijen hebben gewonnen, 17 perso-
nen met 2 gewonnen partijen en 16 personen met       1 gewonnen 
partij. Er is niet aan te ontkomen dat  er ook verliezers zijn: 7 perso-
nen hebben geen partij kunnen winnen. Hen wensen wij de volgende 
keer misschien meer geluk. Misschien helpt beter boulen ook wel. 
 
     Ton Jetten was de gelukkige die met 3 gewonnen partijen en een 
saldo van +30 de mand in ontvangst kon nemen. 
 

Vrijdagavondtoernooi augustus 
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     Op een goede tweede plaats 
kwam Piet van Opijnen met 3 
winstpartijen en een saldo van 
+23. 
Derde was Wim de Vries, ook         
3 gewonnen partijen en eveneens 
een  saldo van +23. Maar Piet had 
de eerste partij een beter saldo. 
De aanmoedigingsprijzen gingen 
naar Jeanot Bremer en Riet Bre-
mer, nee, geen familie van elkaar. 
 
     Een dankwoord aan de barme-
dewerkers en de dames van de 
prijzentafel, top!  
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   HERHALINGSLES REANIMATIE 
 

In november a.s. zal er in ons clubgebouw weer een herhalingsles     
reanimatie worden gegeven. Er hebben zich reeds 6 clubleden                
opgegeven voor deze les, er is nog 
plaats voor 1 of 2 cursisten. 
 
Bij een ‘hartstilstand’ is iemand  
bewusteloos en reageert niet op 
aanspreken of schudden; het 
slachtoffer ademt niet meer. Het 
hart pompt geen bloed meer rond. 
Dit is een levensbedreigende situa-
tie die direct handelen vereist; dus 
direct 112 bellen en starten met 
reanimeren. 
 
Ons bestuur hecht er veel waarde aan dat een flink aantal leden de 
vaardigheid om te reanimeren    leren (basiscursus) en onderhouden 
(herhalingslessen). In een reanimatiecursus leer je de vaardigheden die 
nodig zijn om een leven te redden bij een hartstilstand. Samen met an-
dere cursisten oefen je de reanimatiestappen op oefenpoppen en 
maak je gebruik van een oefen-AED. Een basiscursus duurt 4 uur. De 
herhalingslessen welke jaarlijks moeten worden gevolgd duren 2 uur; 
deze worden 2 x per jaar op onze club georganiseerd.  
 
Leden die de basiscursus reeds hebben gevolgd en mee willen doen 
met de herhalingslessen welke wij op onze club organiseren kunnen 
contact met mij opnemen om zich in te schrijven. Als je graag een     
basiscursus wilt gaan volgen, neem dan ook even contact met mij op;   
ik kan dan - bij voldoende deelname – ook een basiscursus organiseren. 
 
Nanja Heijke, medische commissie. 
e-mail: nanja@heijke.net; tel. 0630598156 

mailto:nanja@heijke.net
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  AUGUSTUS 2018 
    punten per speelavond 104 

punten 
tegen saldo Ranking namen 

1e 

avond 

2e 

avond 

3e 

avond 

4e 

avond 
punten 

voor 

1 Peter Maes 26 26 26 23 101 48 53 

2 Karel Christ 24 24 26 23 97 63 34 

3 Ton Jetten 26 26 21 24 97 67 30 

4 Gijs Oudshoorn 21 26 26 23 96 40 56 

5 Albert van den Tweel 20 26 26 20 92 56 36 

6 Will Rademakers 24 26 21 11 82 70 12 

7 Michel Bara 18 18 26 20 82 75 7 

8 Ank Christ 20 24 18 18 80 83 -3 

9 Arnold van der Loo 22 16 18 23 79 80 -1 

10 Arie Wijnbelt   26 26 26 78 37 41 

11 Aat Lankamp 19 19 26 12 76 81 -5 

12 Ad Kooijman 25 20 13 18 76 89 -13 

13 Wim van den Berg 26 17 17 15 75 48 27 

14 Tiny Ham 24 21 4 26 75 79 -4 

Hallo Frans, 
 
Hierbij de stand van de maandaghussel augustus. 
 
Vr.gr, 
Joop 

Peter Maes schitterde op maandagen augusutus 

Hij miste maar 3 punten op de maandagavonden in augustus.             
Hij: Peter Maes.!!! 
 
Peter troefde een paar mannen af die gewend zijn vaker op het podi-
um te staan. Een mooie prestatie, waard om ingelijst te worden. 
 
Ank Christ was de beste vrouw in dit mannengeweld. Aat Lankamp en 
Tiny Ham kwamen ook in de lijst voor. Zij doen dat vaker. 
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O p dinsdag 4 september werd het Eerste-dinsdag-van-de-maand-
toernooi georganiseerd. Er schreven 56 spelers in en Ton Jetten won. 

 
     Zoals gebruikelijk 
had Mia  weer voor een 
mooie prijzentafel ge-
zorgd.   
 
     Na 3 partijen stond 
Ton Jetten ruim op de 
eerst plaats ( 3 + 33 ), 
zodat hij wederom de 
goedgevulde mand in 
ontvangst mocht ne-
men. 
   
     De tweede plaats 
was voor Hans de Vaal,           
(3 + 28 ) en op de     
derde plaats eindigde 

Nel  van Meerendonk, ( 3 + 22 ).  
 
     Totaal waren er 11 spelers met 3 overwinningen, alle elf mochten 
een prijs komen uitzoeken. Voor de spelers met 2 overwinningen wa-
ren er ook 11 prijzen beschikbaar met als beste speler Tiny Ham ( 2 + 
15 ). Voor de spelers met 1 overwinning waren er nog 4 prijzen te ver-
delen.   
     Zo eindigde een gezellige en sportieve middag met dank aan de vrij-
willigers ( Rijk, Anneke en Mia), want zonder vrijwilligers is het onmo-
gelijk om toernooien te organiseren, denk aan de barbezetting en het 
verzorgen van de prijzentafel.  

Eerste Dinsdag voor Ton 
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O p zondag  9 september werd het laatste Open Husseltoernooi 
van 2018 georganiseerd bij JBC De Hakhorst. Totaal schreven er                          

31 deelnemers in. Cora Martens won!! 
 
     De prijzentafel zag er weer geweldig 
uit, geheel verzorgd door Dicky Willi-
genburg. De herfst was al begonnen, 
alleen het mooie weer zorgde er voor 
dat iedereen zich nog in de zomer 
waande.  
Zoals gebruikelijk met het Open Hus-
seltoernooi worden er 3 partijen ge-
speeld.      Na de derde partij bleek dat 
Cora Martens het beste resultaat had 
behaald,   (3 + 29), met als resultaat 
het in ontvangst nemen van de goed 
gevulde mand.  
 
     Alle spelers met 3 overwinningen mochten een prijs komen uit-
zoeken. De tweede plaats was voor Harry Wolters, (3 + 23), de derde 
plaats was voor Tom Martens (3 + 20), de vierde plaats voor  Rolando 
Albergati, (3 + 17) en de vijfde plaats was voor Gerda Vonhof (3 + 7).  
  
     Met 2 overwinningen waren er ook 5 prijzen beschikbaar met aan 
de top Rijk Geitenbeek ( JBC Randenbroek). Voor de spelers met 1 
overwinning waren er ook nog 4 prijzen te verdelen, aangevoerd 
door Arnold van der Loo.  Frieda Swart  mocht de aanmoedigingsprijs 
in ontvangst nemen.  Na de prijsuitreiking werden de vrijwilligers 
hartelijk bedankt, want zonder hun inzet is het niet mogelijk om toer-
nooien te organiseren. Na het applaus werd een gezellige                                           
jeu-de-boules-middag afgesloten. 

Open Hussel september voor Cora!!! 
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 Op dit doublettentoernooi op 22 september 
schreven 32  doubletten in. De winnaars waren 
Karel Christ en Piet van Opijnen. 
 
Een bewogen herfstdag, de eerste ronde star-
tend met een redelijk aangename temperatuur 
en droog, maar er moest bij de tweede en derde 
ronde in de hal gespeeld worden vanwege de 
regenbuien. Dit verliep zonder enige problemen. 
 
De 32 teams die zich op deze ochtend hadden 
gemeld waren sterk gemotiveerd om de sportie-
ve strijd met elkaar aan te gaan. Er waren im-
mers 16 vleesschotels ( 16 x 2 ) als prijs te verde-
len. 
 
De beste 10 teams werden: 
10e Carla de Wilde/Slimen Ben Ahmed,  9e Tom 
Leijen/ Addy Meuldijk,  8e  Cobie en Ton Jetten,  
7e  Annette Rademakers/Paul Dijkstra,  6e Ans 
van de Steen/Henny van Dijk,  5e Miep van Win-
terswijk/Rob Geurts en  4e  Anna en Bram Kruse-
man. Al deze prijswinnaars gefeliciteerd. 
 
De top 3: 
3e  Anton Kunenborg/ Tom Martens, 2e Hans de 
Vaal/ Jaap Zarkema en de kampioenen van het 
Herfsttoernooi 

          Piet van Opijnen en Karel Christ. 
 
Alle spelers bedankt, de prijsinko-
pers bedankt en zeker niet te verg-
eten de barmedewerkers. Top. 

Herfsttoernooi 

Foto’s van de eerste 3 

op de volgende pagina. 



34 

 

 

De Herfstkampioenen: Karel Christ (l) en Piet van Opijnen. 

2e: Hans de Vaal (l) en            

Jaap Zarkema 

3e: Anton Kunenborg (l) en 

Tom Martens 
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  toernooi 
 

 

D e aanmeldingen voor het Koffietoernooi kwamen op 12 septem-
ber wat laat opgang. We dachten om 9.10 uur, nee, het zal toch niet 
bij de 10 aanmeldingen blijven? Geluk-
kig, het werden toch nog 46 boulers. 
Een mooi aantal, maar het kunnen er 
niet genoeg zijn op dit altijd leuke   
toernooi.                                                             

De winnaar was Gijs Oudshoorn!! 

 
     Het werd binnen spelen, want het 
kraantje boven stond iets open, net 
genoeg  om nat te worden. 
 
     Te doen gebruikelijk eerst een over-
zicht na 2 partijen. De koplopers waren 
Joop van Kersbergen saldo 16,            
Gijs Oudshoorn saldo 14, Max Bremer 
saldo14, Jopie Voogt saldo 13,           
Wil Vendeville en Marco van Gils saldo 12. 
 
     De boule is rond. Dat gezegde bleek te kloppen.  Want Joop moest 
de laatste partij spelen met Kees D. tegen Tjitske en André. 
Joop en Kees gingen de boot in met 0-13. Weg dus, die mooie klasse-
ring voor Joop. 
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     Zoals al vermeld was Gijs Oudshoorn de winnaar van het toernooi 
met 3+24. 
 
     Tweede was Ton Valk 3+17, derde Jaap Zarkema 3+16, vierde In-
grid Saul 3+15 en  vijfde Ans Otten 3+12, allen prijs.   
 
     Met 2 gewonnen partijen en prijs André Horn + 19, Tjitske Moro 
+18, Ton Jetten +15, Rudy Swart +15, Carla de Wilde +14, Wil Ven-
devile +11 en Charlotte van den Hoek +9. 
 
     Met 1 gewonnen partij prijs: Cees Vendeville, Annie Valkenhoef, 
Rob Geurts en Hans de Vaal. 
 
     De aanmoedigingsprijs was voor Mieke Gerlach. 
 
     Dank was er voor de mensen achter de bar en voor de verzorgers 
van de prijzentafel. 
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Van Nederland 

Het komende Hart-van-Nederlandtoernooi 

zal worden gehouden op                                     

zaterdag 17 november. 

 

Houd vast rekening met de datum en kijk 

voor details op de flyer in het Bouletin van 

november of op het publicatiebord in het 

clubhuis!!! 
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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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