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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
7. herhalingsles reanimatie 12. dankwoorden Arie en Dolly Wijnbelt.                
13 t/m 16 flyers toernooien 18. Arnold’s knipoog 26. tussenstand  ITC . 
 
Kopij a.u.b. inleveren uiterlijk  zaterdag 24 november 11 uur.  
Het Bouletin van december komt uit op vrijdag 30 november. 
Inleveren graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 27  november van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 

dinsdag 28 november 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 (uitzondering 23 nov. en 14 dec.)20.00 - 23.00uur 
Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!! 

 

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

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 

do. 22-11 WDC 19.30 uur 

vr. 23-11 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

wo. 28-11 WoDoCo 19.30 uur 

do. 29-11  Herhalingsles reanimatie 09.30 uur 

za. 01-12 Sinterklaastoernooi **) 12.00 uur 

di. 04-12 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

za. 08-12 NPC 12.00 uur 

wo. 12-12 Koffietoernooi 09.30 uur 

do. 13-12 WDC 19.30 uur 

vr. 14-12 Kersttoernooi **) 19.00 uur 

di. 18-12 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 
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  Van de Voorzitter 

Beste mensen, 
PFFFF PFFFF (2) 
Had het “kopje” hierboven de vorige maand te maken                                       
met het toen, en eigenlijk tot nu warme zomer- en najaarsweer. Nu is 
het van toepassing op het schrijven van dit voorwoord. Gelukkig heeft 
Irene al haar stuk klaar en staat daarin genoeg stof om te lezen. 
 
OVERLIJDEN RUDI BRUINS 
Wij mochten kennisnemen van het overlijden van de echtgenoot van 
ons lid Ton Bruins.  Rudi Bruins was lid vanaf 2007 tot eind 2017. Zijn 
progressieve ziekte maakte spelen niet meer mogelijk. Vanuit het    
bestuur hebben wij aandacht geschonken aan de besloten crematie. 
Wij wensen Ton, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe.  
 
BEGROTING 2019 
Jazeker, onze penningmeesters houden zich hier al mee bezig. Dit lijkt 
enerzijds een makkelijke klus, want gelukkig verwachten zij voor dit 
jaar een positief resultaat. 
Maar een sluitende begro-
ting te krijgen zonder reke-
ning te mogen houden met 
externe inkomsten is een 
hele klus. De zorg om de al 
een aantal jaren dalende 
baromzet speelt daarbij 
zeker een grote rol.  
 
AVG 
Behoor je tot de laatsten die nog niet het formulier hebben ingele-
verd? Alstublieft help ons en zorg voor snelle inlevering. Het gehele 
proces heeft Irene enorm veel tijd en energie gekost. Het zou geweldig 
zijn als zij de volgende maand kan melden dat alles volgens de wettelij-
ke regels voor onze vereniging rond is. 
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SPONSOR 
In dit nummer een advertentie van onze nieuwe sponsor: Van Boxtel 
Hoorwinkels te Leusden. Welkom. Ook zijn door Cees Vendeville voor 
de diapresentatie in de kantine de logo’s van al onze sponsoren in 
beeld gebracht. Om eens aan te denken. TIP ONS: Mocht je een on-
dernemer weten waarvan je denkt dat zou een mogelijke sponsor 
kunnen zijn: Kees van Duijn brengt hem of haar graag een bezoek. 
 
FELICITATIE 
Ook van deze plaats feliciteren wij De Nijeboulers uit Nijkerk van   
harte met hun 25 jarig bestaan. 
 
Hartelijke groet, 
Harry 

HERHALINGSLES REANIMATIE 
Op 29 november a.s. om 09.30 uur zal er in ons clubgebouw weer een 
herhalingsles reanimatie worden gegeven. Er hebben zich reeds meer-
dere  clubleden opgegeven voor deze les, er is nog plaats voor 1 of 2 
cursisten. Informeer even bij mij of er nog plek is. 
 
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. 06305981 

 

P.S. Meer informatie vind je in het Bouletin van oktober j.l. 

mailto:nanja@heijke.net
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Mutatie overzicht voor het Bouletin van november 2018  

 

Als nieuw lid heeft zich aangemeld: 

Janny Lit op 8 oktober 2018  

Janny, van harte welkom. 

 

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

Joke Bosman op 19 september 2018 

Henk van Beek op 12 oktober 2018 

 

Adreswijziging doorgekregen van: 

Cocky en Frans van der Loon m.i.v. 26 oktober 2018 

Zie de ledenlijst voor hun nieuwe adres. 

 

Aantal leden op 18-10-2018 conform telling onderaan de ledenlijst = 294 

 

Boule briefje zonder naam 

Ik heb een boulebriefje zonder naam. Het is al in mei 2018 ingevuld met 

OBUT ATS nummer S51 gewicht 710 diameter 73. Wie-o-wie? 
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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. 
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Bestuursvergadering 
Voor diegenen die nog weten wat ik in het            
Bouletin van oktober heb vermeld: het is gelukt. 
Op exact de derde donderdagmiddag van oktober 
is het Bestuur bijeengekomen. Het is een bewo-
gen vergadering geworden. Op naar de volgende, 
20 november. We gaan  wederom ons beste 
beentje voorzetten. Mocht één van jullie iets wil-
len inbrengen die middag, meld het ons. Dan gaan we er om 13.00 uur  
over in gesprek op de bestuurskamer in de nok van ons clubgebouw.  
 

Mailbox 
Er ligt een uitnodiging voor de eerstvolgende Matchbeurs op 16 no-
vember. Zo-ook een te volgen Workshop: Wat wel en wat niet te 
doen bij netwerken, van Matchbeurs Leusden. Beide zijn dit jaar voor 
De Hakhorst niet van belang. Daarnaast een voorlichtingsavond over 
hoe subsidie in de wacht te slepen op bepaalde attributen en van La-
riks, nu gevestigd in  Huis van Leusden, een vraag om mee te dingen 
naar Leusdens Vrijwilligerstrofee. Op de Beleidsvisie zijn 2 reacties 
van clubleden binnengekomen in het genre: Complimenten en advies. 
Dan ligt er nog een uitnodiging voor de Nationale Sportvakbeurs op 
14 en 15 november en de mededeling dat de inschrijving voor het 
boek: Documenten door de eeuwen heen verlengd is tot 1 januari 
2019. Zie inschrijfformulier op het publicatiebord.                                                                          
De NJBB biedt een intake-dag aan, te weten: Jeugd, beloften en vrou-
wenselecties. De thema-avond Meer in kortere tijd, welke in ons club-
huis zou worden gehouden, is door de NJBB  vanwege te weinig animo 
afgelast.  
De uitnodiging voor een infoavond Sport en BTW bij de gemeente in 
het Huis van Leusden  is door één van onze penningmeesters bezocht. 
Vanwege de Interne Triplettencompetitie waren de resterende be-
stuursleden bezet. De penningmeester heeft zijn avond zinvol door-
staan met veel informatie via een beamer. Het volledige verslag zal 
aan het secretariaat toegezonden worden, is beloofd.  
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De stoelen die wij via een Match met de Gemeente konden ontvan-
gen, loopt iets anders dan gepland. Vanuit de Gemeente is er sprake 
van wat belemmeringen en daarom wachten we op een seintje/
belletje met de datum van levering. Of het er dan voldoende zijn is 
vers twee. 
En dan een feestje. De Nijeboulers ( Nijkerkse Jeu de Boulesvereni-
ging ) viert haar 25 jarig bestaan op zaterdag 20 oktober. Een afvaar-
diging van het Bestuur zal haar opwachting maken.                                      
Wat de Grote Clubactie aangaat, er zijn nog contante loten verkrijg-
baar. Inmiddels zijn er 135 loten verkocht, maar meer is wenselijk. In 
het verkoopboekje, dat op de tafel in de kantine ligt, kan je  je naam 
en bankrekeningnr. kwijt. Scheur je lot uit het boekje en deponeer 
hem in de ideeënbus. Vanaf 13 december kijk je op clubactie.nl of je 
een prijs hebt gewonnen. Momenteel kan je  nog via clubactie.nl kij-
ken of op je lot van vorig jaar een prijs is gevallen. We gaan dit jaar 
dus voor de ladendiepvrieskast. De actie loopt tot en met 11 decem-
ber.                                                                                                                             
Bij de bestuurlijke vertegenwoordiging  op de Captains Cup van 23 
november heeft een wisseling plaatsgevonden. Op dit moment is de 
planning dat Rijk Esko, Irene Maes en beider partners zich voor JBC 
De Hakhorst volledig zullen inzetten.  
  
 Aanverwante zaken 
Intussen ben ik, ondergetekende, benoemd 
tot Privacy-coördinator. Het organigram zal, 
vanwege meerdere wijzigingen, in januari 
2019 worden bijgewerkt. Van ongeveer 50 
adressen verwacht ik nog een ondertekende 
verklaring. Geloof het of niet, maar na schrij-
ven, mailen en bellen zijn er nog clubleden 
die me op de hoogte brengen van mijn “niet 
vriendelijke stem” op hun voicemail. Nu 
moet ik eerlijk zeggen, dat was na mijn 24ste 
belletje die dag. Nog 26 te gaan. Normaliter 
ben ik een optimistisch type, maar na  3 ½ 
maand wachten !!!  Luctor et Emergo.  
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30 September, KOM ERBIJ, we hebben ons best gedaan. Die zondag-
middag waren we voorbereid op bezoekers. Het koppel dat zich  
meldde heeft genoten van het boulen maar kwam vanuit een andere 
invalshoek. Ons streven is laagdrempelig te zijn. Helaas hebben zich 
die middag geen gasten via KOM ERBIJ bij De Hakhorst gemeld. Rest 
mij nog te melden, dat onze deur altijd open staat voor diegene die 
zich aangetrokken voelt tot een partijtje boulen en daarna misschien 
clublid wil worden. 
 
Irene Maes-van der Werff 

 

Mede door alle kaarten, telefoontjes en de prachtige bos 
bloemen die wij ter gelegenheid van ons huwelijk mochten 
ontvangen, is het een zeer geslaagd feest geworden. 
 
Het feest hebben wij op de boulebanen van de Hakhorst    
gevierd. 
Ook de barmedewerkers en de spelbegeleiders hebben het 
geweldig gedaan. 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken.  
 
Het was een prachtig feest waar wij met veel plezier op terug 
kijken. 
 
Arie en Dolly Wijnbelt. 
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 Arnold’s 

Foto Ronald Kersten 

E r is een tijd geweest dat ik heel veel tijd                                                      
bezigde met het doorlezen van de krant.                                                                  
Er was natuurlijk niet altijd tijd voor maar als                                                          
die er wel was dan las ik werkelijk alles. Uren was                                                    
ik zoet met buitenlands nieuws, binnenlands nieuws,                                        
sport, de financiële zaken, de verschillende columns, de puzzels, de 
ingezonden brieven en niet te vergeten de strips. Zelfs het weerbe-
richt verslond ik omdat dat vaak bepaalde wat ik die dag zou gaan 
doen. Ik vond de krant lezen een zinvol tijdverdrijf. Ik bleef goed op 
de hoogte wat er wereldwijd gebeurde en dat vond ik belangrijk. De 
laatste jaren is deze interesse behoorlijk afgezwakt. Dat heeft in de 
eerste plaats te maken met de hoeveelheid ellende die we tegen-
woordig over ons heen verspreid krijgen. Ik word daar een beetje 
moe van. Ik heb daar geen zin meer in. Ik wil het niet meer lezen. 
Steeds vaker sla ik deze artikelen gewoon over. Niet goed, ik weet 
het, maar ik doe het gewoon toch. In de tweede plaats erger ik me al 
jaren groen en geel aan de politiek. Of beter gezegd, de figuren die 
zich daarin voortbewegen. Die liegende, bedriegende, van alles belo-
vende, niks nakomende, zichzelf verrijkende, zinloos vergaderende, 
verkeerde beslissingen nemende,  party aflopende, langdurige vakan-
tie vierende, plezierreisjes makende, idioten die geen van allen doen 
wat ik zou willen dat ze zouden moeten doen. Kijk, ik heb niks tegen 
idioten, laat ik daar duidelijk over zijn, per slot van rekening kan ik 
mezelf een behoorlijke ervaringsdeskundige noemen. Nee, idioten 
vind ik prima. Maar ik vind wel dat de meesten op posities zitten waar 
ze niet thuishoren. In de politiek bijvoorbeeld. Deze idioten bepalen 
dat ik later AOW kreeg, minder geld nodig heb om van te kunnen le-
ven, meer belasting moet gaan betalen en meer voor de zorg moet 
gaan  betalen.  Daarnaast geven ze het geld dat ik ophoest uit aan za-
ken waaraan ik vind dat ze het niet moeten uitgeven, althans niet in 
die verhouding zoals het nu gebeurt.  
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 A l deze zaken sla ik te-
genwoordig dus ook over. 
In de derde plaats sla ik het 
weerbericht tegenwoordig 
ook over.  
Oh ja, deze zomer hebben 
ze het makkelijk gehad.  
Weken, nee maanden    
achtereen konden ze de 
herhaaltoets gebruiken van 
het weer van de dag ervoor. 
Het was gewoon mooi. 
Maar wat zitten ze er vaak 
naast. Hele weekenden zijn 
verpest omdat de “deskundigen” aangaven dat het mooi weer zou  wor-
den en dat het baggerweer werd. Of andersom. Nee, ook dat lees ik niet 
meer. De financiële zaken sla ik in ieder geval over want er is geen geld 
meer  om me daar druk over te maken en de sport wordt tegenwoordig 
beïnvloed door verslaggevers die op de stoel van de trainers of be-
stuursleden gaan zitten. Blijft over de puzzels om mijn hersenen te blij-
ven trainen, de strips waar ik mezelf heel vaak in herken en de ingezon-
den brieven. Daaruit blijkt dat heel veel inzenders er hetzelfde over den-
ken als ik. Zal er dan toch een kern van waarheid in zitten? Kom ik toch 
nog even terug op de idioten in de politiek. Ook op lokaal niveau kom je 
deze tegen en zo af en toe wordt daar melding van gemaakt in de lande-
lijke pers. Er wordt gigantisch veel geld verspild aan onzinnige dingen. 
Kom ik vandaag weer een artikel tegen dat in Spijkenisse een ambtenaar 
het  lumineuze idee had om een zebrapad aan te laten leggen genaamd 
“Silly Walk”. De bedoeling is dat mensen op een zo gek mogelijke ma-
nier op dit zebrapad oversteken alla de sketch van Monthy Python. Kijk, 
voor dit soort berichten lees ik de krant nog. Op die momenten denk ik 
wat heerlijk dat er zoveel idioten zijn. Ze zitten alleen op de verkeerde 
plek. Ze hebben invloed en het kost geld, bakken met geld. 
  
Boule en lees plezierig.  
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O p dit vrijdagavondtoernooi met hindernissen ging Hans de 
Vaal als beste  husselaar met de goedgevulde mand met lekkernijen 
naar huis. Met een score van       3+24 was hij de nummer twee met 1 
punt de baas. 
 
     Waarom een toernooi met hindernissen? Om 19.00 uur gingen 
we van start met 37 deelnemers. Om 19.20 kwamen nog 2 mensen 
binnenwandelen en om 19.50 nog 1.  Na de eerste ronde ging er 1 
weg, dus gingen we de tweede ronde van start met 39 deelnemers. 
Na de tweede ronde gingen er nog 2 weg waarvan 1 het niet had 
doorgegeven. Er werden uitslagen ingevuld achter de verkeerde na-
men en er werden verkeerde uitslagen ingevuld. Het leven van een 
wedstrijdleider gaat niet over rozen. Maar goed, uiteindelijk werd 
het toch een geslaagd toernooi waar behoorlijk strijd werd geleverd. 

Hans wint Vrijdagavondtoernooi september 
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     Eerste dus Hans de Vaal met 3+24 gevolgd door Arnold van der 
Loo 3+23 en Cora Martens 3+18. 
6 mensen met 2 overwinningen mochten een prijs uitzoeken en dit 
waren Jan Kuiper +12, Cobie Jetten +12, Tom Martens +11, Aat Lan-
kamp +11, Geert Blom +7 
en Albert van den Tweel +7. 
5 deelnemers met 1 over-
winning hadden ook prijs 
en dit waren Riet Bremer 
+5, Karel Christ +5, Wout 
Klok +3, Diana Saaltink +2 
en Joop van Kersbergen -2. 
De poedelprijzen waren dit 
keer voor de heren Joop de 
Wilde en Harry Saaltink. 
Het leven van een bouler 
gaat ook niet altijd over ro-
zen.   
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   Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi  

O p dinsdag 2 oktober 2018 kwamen 64 spelers naar het toernooi. 
De winnaar was Kees Duerink. 
 
     Door gebruik te maken van een willekeurige indeling worden de 
teams per ronde samengesteld, totaal spelen de deelnemers 3 partijen. 
Will Vendeville en Riet Bremer hadden de geweldige prijzentafel ver-
zorgd, Wim en Truke stonden weer 
paraat achter de bar. Na de derde par-
tij waren er 13 spelers met 3 overwin-
ningen en deze prestatie werd be-
loond met een prijs. De eerste plaats 
was voor Kees  Duerink 3 + 32, zodat 
hij de goedgevulde mand in ontvangst 
mocht nemen.  
 
     De tweede plaats was voor Hans de 
Vaal, 3 + 31 en de derde plaats voor 
Jan van de Logt ook 3 + 31, alleen had 
Hans een partij met  13 – 0  gewonnen 

en Jan een partij met   13 – 1. Met 
2 overwinningen was er een prijs 
beschikbaar voor 8 deelnemers 
met het  beste resultaat.  Ook 
waren er nog 6 prijzen te verdelen voor de spelers met maar 
1 overwinning en de poedelprijs werd overhandigd aan de 
speler die als laatste was geëindigd.  
Na de prijsuitreiking werden alle vrijwilligers hartelijk be-
dankt, want zonder hun inzet is het niet mogelijk om toer-
nooien te organiseren. Na het applaus werd een gezellige   
jeu-de-boulesmiddag afgesloten. 
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 Interne Tripletten Competitie na oktober 

Uitslag ITC oktober 2018 A-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team1 Edith v/d Loo+Arnold v/d Loo+Bert d Uijl 16 13 69

2 team4 Paul Dijkstra+Ank Christ+Karel Christ 16 12 60

3 team5 Anja Engelbert+Michel Bara+Will Rademakers 16 10 16

4 team2 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 16 10 40

5 team8 Elly Hoebe+Ton Jetten+Piet v Opijnen 16 10 35

6 team7 Tiny Ham+Martha Oudshoorn+Gijs Oudshoorn 16 8 -18

7 team6 Wim v Middendorp+René v Luijendijk+Nel Bos 16 7 -3

8 team3 Joop v Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes 16 5 -39

9 team10 Anneke Esko+Rikje v Straten+Jozias d Zeeuw 16 3 -67

10 team9 Timo Kraak+Hennie Halla+Albert v Tweel 16 2 -93

Uitslag ITC oktober  2018 B-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team2 Cora Martens+Tom Martens+Jan Kuijper 16 11 28

2 team9 Max Bremer+Tjitske Moro+Eelke Algra 16 10 31

3 team8 Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 16 10 6

4 team4 Harry Saaltink+Anna Kruseman+Bram Kruseman 16 10 36

5 team10 Riet Bremer+Wim vd Berg+Peter de Rooij 16 10 8

6 team7 Berend Heil+Sanna Borst+Martin Borst 16 9 28

7 team6 Ellen vd Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko 16 7 3

8 team5 Truus Ruarus+Petra vd Kuij+Ad vd Kuij 16 6 -34

9 team1 Ben Pennekamp+Gerrit de Graaf+Gerard Bakker 16 4 -63

10 team3 Nel v Meerendonk+Aat Lankamp+Cocky vd Loon 16 3 -43
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  toernooi van 10 oktober 2018 

 

Wil Vendeville was de 

overige 44  spelers de baas. 

D e ochtend begon goed 
fris: 7 graden. Vandaar was 
het binnen spelen. Maar 
toen de zon doorkwam ging 
de temperatuur rap omhoog. 
Zodat de derde partij buiten 
werd gespeeld.  
 
     Na de tweede partij wa-
ren de koplopers Tom Leijen 
met een saldo 17,  Wil Ven-
deville saldo 16 en Max Bre-
mer saldo 16. 
 
     Met 3 gewonnen partijen en goed voor een prijs Wil Vendeville +26, 
Tom Leijen +23, Wim de Vries +16, Tjitske Moro +15, Gerda van Bruggen 
+14, Kees Duerink +14 en Dicky Willigenburg +7. 
 
     2 gewonnen partijen en prijs Addy Meuldijk, Max Bremer, Tineke 
Holtzer, Cilia Verburg en Marco van Gils.  
 
     Met 1 gewonnen partij mochten naar de prijzentafel Ton Valk, Harm 
Fledderus en Tiny Ham.  
 
     De poedelprijs was voor Bram Kruseman. Maar Bram was naar huis 
zodat deze prijs  naar Alie Kroeze ging. 
Applaus was er voor de dames achter de bar en voor de prijzeninkoop. 
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 Maandagen september 

Harry Wolters won in de maand september met niet 

alleen de meeste punten, maar ook met het beste saldo. 

 

    Maar kijk ook eens naar Annie van Valkenhoef, tweede, de beste 

vrouw en slechts 1 punt minder dan Harry. Ook haar saldo was hoog. 

 

  
 

  SEPTEMBER 2018 
    punten per speelavond 104 

punten 
tegen saldo Ranking namen 

1e 

avond 

2e 

avond 

3e 

avond 

4e 

avond 
punten 

voor 

1 Harry Wolters 26 26 20 26 98 50 48 

2 Annie van Valkenhoef 26 24 21 26 97 56 41 

3 Gijs Oudshoorn 26 20 26 24 96 62 34 

4 Karel Christ 26 26 26 17 95 58 37 

5 Egbert van Wijk 26 17 26 26 95 63 32 

6 Joop van Kersbergen 20 26 20 26 92 46 46 

7 Wim van den Berg 19 26 26 21 92 47 45 

8 Riet Bremer 26 26 23 14 89 58 31 

9 Cees van Dijk 26 18 26 18 88 76 12 

10 Ton Jetten 26 11 26 22 85 89 -4 

11 Hans de Vaal 25 18 26 15 84 81 3 

12 
Charlotte van den 
Hoek 26 15 16 26 83 73 10 

13 Marco van Gils 26 13 18 25 82 65 17 

14 Aat Lankamp 22 17 23 18 80 78 2 

15 Piet van Opijnen 14 26 12 26 78 74 4 
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  Tom wint het Vrijdagavondtoernooi van oktober  

 

38 spelers meldden zich op 

deze vrijdagavond van 19 

oktober. De winnaar was 
Tom Martens. 
 
     Onder een gezellige sfeer 
klokslag zeven begonnen. 
Na 2 partijen waren er 3 
koplopers: Harry Wolters 
met een saldo van 22, Tiny 
Ham saldo 21 en Gerda van 
Bruggen saldo 18. 
Dat zou wel eens een mooie 
derde partij kunnen wor-
den, maar slechts 2 van de-
ze 3 hielden zich staande. 
Er waren 4 boulers met 3 
gewonnen partijen, de win-
naar Tom Martens +24, op 
de voet gevolgd door Tiny Ham tweede +23, Derde Gerda van Bruggen  
+20 en vierde Pascale Lhoste +16. 
 
     De eerste 5 boulers met 2 gewonnen partijen kwamen in aanmer-
king voor een prijs: Aat Lankamp +17, Harry Wolters +10, Wim de Vries 
+10,Tom Leijen +9 en Max Bremer +8. 
 
     Prijs met 1 gewonnen partij Titske Moro. Maar helaas zij was naar 
huis, dus werd de prijs doorgeschoven. Ook 1 gewonnen: Harm Fled-
derus, Koen Verf, Rob Geurts, Jopie Voogt en Riet Bremer. 
De poedelprijzen waren voor Albertje Fledderus en Cora Martens. 
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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.                                                                                                                       
We beschermen daarmee onze e-mails en geven SPAM en hackers geen kans ! 
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