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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
11. bericht van Ger Schouten. 17 t/m 20 aankondigingen toernooien 24. stand 
ITC  34. Arnold knipoogt  44. Abrona 47. Decembergedachten van Max Bremer. 
 

Kopij Let op!!!, i.v.m. de kerstdagen inleveren uiterlijk  donderdag              

20 december 11 uur.  
Het Bouletin van januari  komt uit op vrijdag 28 december. 

Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 17 december van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 18 december 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 14 dec.)20.00 - 23.00uur 
Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!! 
Gesloten met Kerst en Oud en Nieuw 

 

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

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 

za. 22-12 NPC 12.00 uur 

25+26–12 Gesloten!!!!Kerst.  

vr. 28-12 Oliebollentoernooi **) 19.00 uur 

ma. 31-12  Gesloten!!! Oudjaar.  

di. 01-01 Gesloten!!!! Nieuwjaar.  

vr. 04-01 Nieuwjaarsreceptie. Daarna boulen. 19.00 uur 

za. 05-01 NPC 12.00 uur 

di. 08-01 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

do. 10-01 WDC 19.30 uur 

za. 12-01 Hart-van-Nederlandtoernooi **) 10.00 uur 

di. 15-01 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

wo.16-01 Koffietoernooi 09.30 uur 

wo. 16-01 Opleiding RSR NJBB 18.30 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  clubgenoten, 
 
Decembertoernooien: 
De maand december is bij uitstek de maand met vele 
toernooien.  Denk daarbij aan het gebruikelijke Sinterklaas- Kerst- en 
Oliebollentoernooi van onze vereniging. Toernooien van en voor onze 
leden. 
Sportieve, gezellige en niet in de laatste plaats,  verbindende toernooi-
en.  Met name voor de nieuwe leden onder ons:  geef u op voor alle 3 
of 1 van deze. 
 
Voortgang aanpassing accommodatie: 
De afgelopen weken heeft er frequent overleg plaatsgevonden tussen 
de Adviesgroep en mij.  En we zijn van plan dat voort te zetten van-
wege het belang van het beoogde overleg met de Gemeente over het 
huurcontract. Hierover hebben wij u reeds per e-mail geïnformeerd. 
Ik verwacht dat we binnenkort de naam krijgen van een verant-
woordelijke ambtenaar om inhoudelijk over dit onderwerp verder te 
gaan overleggen. 
Uiteraard is dit proces zeer belangrijk voor de voortgang van onze 
(voorbereidings) activiteiten. Zodra er nieuws is zullen we dat melden. 
Inmiddels zijn er verschillende mondelinge en schriftelijke reacties bin-
nengekomen op de gepubliceerde notities. Voor beantwoording is een 
standaardprocedure opgesteld met als uitgangspunt dat iedereen die 
reageert een schriftelijk antwoord krijgt van het bestuur. Gebleken is 
dat er ook wensen zijn die niet direct verband houden met onze plan-
nen. Niettemin toch interessant. Voor coördinatie is een centraal meld-
punt ingesteld. De hiermee samenhangende activiteiten t.b.v. beant-
woording worden uitgevoerd door Max Bremer, in nauw overleg met 
onze secretaris. Reacties zijn nog steeds welkom. 
Uit vooronderzoek is gebleken dat het idee om opslag van goederen uit 
de stalen container over te hevelen naar een ruimte in de beoogde uit-
bouw van de kantine niet de voorkeur verdient. 
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Daarom zal er overleg plaatsvinden met de direct betrokken com-
missies over een andere oplossing met als doel die te realiseren. Los 
van wat het bredere overleg met de Gemeente oplevert. 
 
Algemene Ledenvergadering 2019: 
Voor de leden met een nu al  volle agenda: De vergadering voor 2019 
is, onder voorbehoud, gepland op donderdagavond 11 april 2019. 
 
Trainer: 
Bram Kruseman had al enige tijd geleden aangeven per 1 januari 
2019  te willen stoppen met zijn activiteiten als trainer.  Elders geeft 
de Sportcommissie aan hoe de nieuwe invulling van de trainingen zal 
worden. Wij zijn Bram zeer erkentelijk voor de vele jaren waarop hij 
met zijn deskundigheid aan velen van ons  zijn trainingen heeft gege-
ven. 
 
Barroosteraars: 
Fijn dat Ria de Weger bereid is gevonden om samen met Rijk Esko 
het Barrooster te gaan verzorgen. 
 
Klussencommissie: 
Bijna niet voor te stellen maar Jozias  de Zeeuw draagt na vele jaren 
zijn functie als voorzitter van  de Klussencommisie over. Per 1 januari 
a.s. zal Willem Verboon  dit gaan overnemen. Vanzelfsprekend zal hij 
op een goede wijze door Jozias worden ingewerkt.   Jozias  heel heel 
veel dank voor je inzet voor onze vereniging. Ongetwijfeld zal er best 
nog een keer, en ik weet dat dat kan, een beroep op je kennis wor-
den gedaan.  
  
Medische commissie: 
Met ingang van heden wordt Nanja Heijke de contactpersoon voor 

de Medische Commissie.  Jos Boersema bedanken wij voor  zijn be-

trokkenheid bij dit werk.  
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Barprijzen: 
Ik val maar meteen met de deur in huis: Het bestuur heeft het be-
sluit genomen om per 1 Januari 2019 een aantal barprijzen aan te 
passen. En wel de prijs van:  Koffie, Thee Warme chocolade en Soe-
pen te verhogen van € 0,80 naar € 1,00.  Alsmede  de prijs van Nuts, 
Mars en Chips ook naar € 1,00.  Een mogelijke prijsverhoging van de 
overige dranken en artikelen houden wij nog in beraad. Dit in ver-
band met de te verwachten prijsverhogingen, en de Btw-verhoging 
per 1 januari.  
Naast de contributie is de opbrengst van de bar een belangrijke in-
komstenbron (zoals voor de meeste verenigingen)  en van groot be-
lang voor een  sluitende begroting.  Al enige jaren is de opbrengst, 
bij een nagenoeg gelijkblijvend ledenaantal, sterk dalend. Ook is er 
sprake van een lagere winstmarge door de stijging van de inkoop-
prijzen. Daarbij genomen dat onze huidige prijzen al vele jaren niet 
zijn aangepast aan de inflatiestijgingen.  
We kunnen roepen dat we toch nog elk jaar geld overhouden. Ja dat 
klopt. Dat komt mede dankzij de juiste keuze voor de uitgaven, ge-
maakt door onze commissies.  Daarnaast hebben wij de opbrengst 
uit Verhuur en Party’s.  Maar dit zijn wisselende inkomsten en mo-
gen als zodanig niet in een begroting meegenomen worden of 
slechts voor een gedeelte. 
Tenslotte verwijs ik voor een inzicht in onze financiële stand, ook 
naar de financiële notitie op onze ledenpagina, in het kader van de 
toekomst.  Schroom niet om  eventuele vragen c.q. bemerkingen bij 
ons neer te leggen. Dit bij voorkeur schriftelijk of per mail. Maar u 
kunt ook elk bestuurslid hierover aanspreken. 
 
Tenslotte  
De maand december is altijd  een feestmaand. Maar wij denken ook 
aan hen die vanwege ziekte of andere privéomstandigheden zorgen 
hebben. Wij wensen hen sterkte en voorspoedig herstel toe.  
 
Een sportieve en plezierige boulemaand,  
Hartelijke groet, 
Harry 
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Bestuursvergadering 
Op 20 december komt het bestuur weer bijeen                                        
voor de vergadering. Mocht je iets willen                                                          
inbrengen, van harte welkom. Spreek dan wel                                                  
eerst een van de bestuursleden aan over je                                                                   
inbreng. Dat praat wat makkelijker tijdens de                                                          
vergadering. 
 

Mailbox 
- Er zijn enkele aanmeldingen binnengekomen van nieuwe leden. Ook 
clubleden die hun licentie willen overschrijven van C naar W vice ver-
sa. Mocht je dit ook van plan zijn, meld het dan tijdig. Tijdig betekent 
in dit geval liefst voor 31 december. Dit om de nodige administratieve 
rompslomp te voorkomen. Let wel: Na 31 januari zijn daar extra kos-
ten voor de clubleden aan verbonden.  
- Van de NJBB is veel informatie binnengekomen. O.a. de jaarkalender 
2019 met de data van de E.K. en de W.K. Wil je meer weten, kijk dan 
eens op de site van de NJBB. 
- Wat opviel was, dat er meerdere nieuwe wachtwoorden voor onze 
ledenpagina op de website zijn aangevraagd. Daaruit blijkt dat onze 
clubleden toch graag op de hoogte willen zijn. Een aantal clubleden 
heeft te kennen gegeven het Bouletin enkel nog digitaal te willen le-
zen. Wie meldt zich nog meer bij mij aan ? Scheelt ons aanmerkelijk in 
de kosten en een beetje met je tijd meegaan is ook niet verkeerd. 
 
De Grote Clubactie.  
Die staat niet stil. Inmiddels staat er € 720 op de teller. Dat is een bru-
to bedrag. € 0,60 Per lot moet er worden afgedragen, de rest is voor 
de club oftewel voor de diepvriesladenkast. Er zijn nog 10 contante 
loten te verkopen. Die mogen tot dinsdag 11 december verkocht wor-
den. Uiterste verkoopdatum van de machtigingen is 29 november. Let 
op: Woensdag 12 december vindt de trekking plaats.  
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Heb je loten via een machtiging gekocht, dan staat het lotnummer bij 
de afschrijving vermeld. Laat die hoofdprijs van € 100.000 niet liggen, 
maar kijk 13 december op clubactie.nl  Voor wie het nog niet weet, 
de € 100.000 van 2016 en 2017 zijn niet geïnd. Dat betekent dat zij 
gevallen zijn op contante loten !!  
 
Aanverwante zaken 
- En dan is daar het mysterie van de gouden ring. Er heeft zich nie-
mand gemeld met de vraag of wij een ring gevonden hebben. Mocht 
je hem kwijt zijn, meldt dit dan bij Rijk Esko. Hij weet er meer van. 
- Voor de oplettende lezer ; Wie / Wat / Waar : Inhoudelijk staat daar 
al het één en ander over bij Van de Voorzitter. Rest mij nog te melden 
dat wanneer je contact zoekt met de barroosteraars, zij de voorkeur 
geven aan een mailtje i.p.v. een belletje. Dit vanwege het verschijnsel 
dat de antwoorden op de meeste vragen wat tijd nodig hebben.                                                                 
- Voor een aantal clubleden: Registreer je boules. Er liggen formulie-
ren in de vensterbank.  
                
Irene Maes-van der Werff  

 

Hallo jeu-de-boulers, 

Door mijn hoge leeftijd en mijn slechte lopen moet ik helaas 

stoppen met het jeu-de-boulen. 

Ik wil jullie bedanken voor de hartelijkheid en gezelligheid in 

de vele jaren. 

Nog veel jeu-de-boulesplezier. 

Liefs, 

Ger Schouten. 
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Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 

Bart Aben op 8 november 2018  

Willem van Diermen m.i.v. 1 januari 2019 

 

Bart en Willem, van harte welkom. 

 

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

Elly Sterenberg op 23 oktober 2018 

Wim Keizer op 25 oktober 2018 

Alie Kroeze op 4 november 2018 

Betty van den Bedem op 4 november 2018 

Hans Jacobs op 5 november 2018 

Domien Wielinga op 6 november 2018 

Ger Schouten op 13 november 2018 

Hans Hols op 22 november 2018 

 

Aantal leden op 24-11-2018 conform telling onderaan de ledenlijst = 295 
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Opleiding scheidsrechter 
 
In het eerste kwartaal van 2019 wordt er door de NJBB bij                            
De Hakhorst een cursus regionaal scheidsrechter georganiseerd.               
Als ontvangende vereniging hebben wij recht op een plaats voor deze 
opleiding. Als er binnen onze vereniging iemand is die daar interesse 
voor heeft kan hij of zij dit kenbaar maken bij de Sportcommissie.               
Ga eens praten met Jan Kuiper. Hij heeft deze opleiding gevolgd en 
kan er dus meer over vertellen, evenals over hoe een dag als scheids-
rechter er uit ziet. De cursus wordt op een aantal woensdagavonden 
gegeven en start op 16 januari. 
 

Opleiding regionaal wedstrijdleider 
 
Deze wordt in het tweede kwartaal georganiseerd bij De Nijeboulers 
in Nijkerk. Van De Hakhorst zullen Anton Kunenborg en Tom Martens 
deze opleiding gaan volgen. De Sportcommissie verwacht  hiermee de 
komende jaren over voldoende wedstrijdleiders te beschikken om de 
open toernooien te blijven organiseren. 
 

Opleiding basisinstructeur petanque 
 
Deze wordt in het derde kwartaal 2019 gegeven bij De Gooiers in 
Nieuw-Loosdrecht. De Sportcommissie kijkt of er binnen onze organi-
satie behoefte en/of belangstelling is om aan deze opleiding deel te 
gaan nemen.  
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Interne trainingen 
 
Deze trainingen worden al jaren gegeven door Bram Kruseman. Deze 
heeft kenbaar gemaakt hiermee te stoppen. De Sportcommissie vindt 
het belangrijk dat dit soort trainingen blijven bestaan. We hebben 
gesprekken gevoerd met twee leden die qua kennis en ervaring van 
de petanquesport deze trainingen zouden kunnen geven. Bert den 
Uijl en Ton Jetten willen dit gaan doen. Hoe dit ingevuld gaat worden 
(welke dag/avonddelen, apart of samen) wordt nog besproken. We 
houden u op de hoogte. 
 
Buiten de interne trainingen wordt ook nog gekeken of er extra trai-
ningen gegeven kunnen worden door een bondstrainer. Dit gaat iets 
moeizamer dan in voorgaande jaren. De kosten van deze trainingen 
zullen in ieder geval door de deelnemers zelf opgebracht moeten 
worden. Wij houden u op de hoogte. 
 
Interne competities 
 
Het loopt al weer aardig richting eind 2018. Conform het Reglement 
Interne Competitie moeten alle wedstrijden eind november zijn ge-
speeld. Voor de interne triplettencompetitie is dat geen probleem, 
deze is op 20 november afgerond. Voor de doublettencompetitie gaat 
dit ook dit keer weer, helaas, niet lukken. Waarom blijft het nou zo 
moeilijk om 10 afspraken te maken in 11 maanden? De Sportcommis-
sie heeft besloten dat alle wedstrijden in week 50 gespeeld moeten 
zijn. Wedstrijden die dan nog niet zijn gespeeld tellen niet mee in de 
eindrangschikking. Wij moeten ook weer bepalen welke teams pro-
moveren of degraderen en we moeten nieuwe schema’s opstellen. U 
verwacht ook van ons dat deze in januari weer klaar liggen. 
 
Daarnaast hangen er al weer een aantal weken inschrijflijsten aan het 
bord van De Sportcommissie voor deze nieuwe competities in 2019. 
Zowel nieuwe teams als bestaande teams moeten zich weer inschrij-
ven. Deze lijsten worden in week 50 weggehaald om verwerkt te kun-
nen worden in de nieuwe schema’s. Teams die dan niet zijn opgege-
ven kunnen dan ook niet meer meedoen aan deze competities.  
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 Captains Cup 2018: De geschiedenis herhaalt zich.  

2008 – 2018. Inmiddels zijn we 10 jaar verder. De afvaardiging van het 

Bestuur heeft zijn best gedaan. Vrijdagavond 23 November waren er  

10 verenigingen welke vertegenwoordigd werden door bestuursleden 

met partners. Voor onze vereniging waren dat de bestuursleden Rijk 

en Irene. De partners Anneke Esko en Peter Maes versterkten ons 

team. We hebben het hier over NJBB District-Midden die de organisa-

tie in handen heeft. We werden  ontvangen bij Amicale de Petanque 

door gastheer en gastvrouw Joop en Carla de Wilde. Ook de bondsle-

den heetten ons welkom.  

 

De wedstrijd werd in tripletten gespeeld. Het was een gezellige avond. 

Totdat de uitslag kwam. Vele oooooohs en aaaaaahs kwamen er aan 

te pas. In 2008 ging JBC De Hakhorst met de enorme wisselbeker naar 

huis. En ja, we kunnen hem na 10 jaar strijden wederom bewonderen. 

Hij krijgt vast een mooi plekje in onze prijzenkast.  

Irene Maes-van der Werff 
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Uitslag ITC november 2018 A-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team1 Edith v/d Loo+Arnold v/d Loo+Bert d Uijl 18 15 75

2 team4 Paul Dijkstra+Ank Christ+Karel Christ 18 14 70

3 team5 Anja Engelbert+Michel Bara+Will Rademakers 18 12 25

4 team8 Elly Hoebe+Ton Jetten+Piet v Opijnen 18 12 46

5 team2 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 18 11 33

6 team7 Tiny Ham+Martha Oudshoorn+Gijs Oudshoorn 18 8 -29

7 team6 Wim v Middendorp+René v Luijendijk+Nel Bos 18 7 -14

8 team3 Joop v Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes 18 6 -36

9 team10 Anneke Esko+Rikje v Straten+Jozias d Zeeuw 18 4 -60

10 team9 Timo Kraak+Hennie Halla+Albert v Tweel 18 2 -97

Uitslag ITC november  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

                 sortering: winst, onderling resultaat, saldo, grootste overwinning
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toernooi 
D e opkomst op het Koffietoernooi op deze frisse ochtend van             
14 november: 48 boulers. De winnaar was Arie Wijnbelt!! 
 
     Na 2 partijen aan kop:  Nelie Verschuur met saldo 22 en Arie 
Wijnbelt met saldo 21. 
Omdat er maar driekwartier ge-
speeld werd waren er ook veel uit-
slagen die de 13 niet haalden en 
dat zijn er heel wat bij elkaar. Maar 
goed, het is niet anders. 
 
     Na de derde partij wist Arie zich 
staande te houden en maakte hij 
3+27, op de voet gevolgd door Jaap 
Zarkema 3+26. Derde Nelie Ver-
schuur 3+25, jammer dat je de der-
de partij niet uit kon spelen Nelie. 
Vierde Harm Fledderus 3+16, vijfde 
Herman Bosman 3+15, zesde Albertje Fledderus 3+13, zevende Tom 
Leijen 3+6, allen goed voor een prijs. Ook was er prijs met 2 gewon-
nen partijen: Ineke Lambers, Koen Verf, Harry Wolters, Joop van 
Kersbergen, Ed van Pinxteren, Greet Oostrom en Ingrid Saul. Even-
eens naar de prijzentafel met 1 gewonnen partij: Nanja Heijke, Tine-
ke Verheij, Coby Sebel en Teunie Bosman. Prijsje voor Ans Otten 
met 0 gewonnen partijen. De poedelprijs was voor Cor Hooijer. Hij 
zei: het was mijn ochtend niet. 
De mensen achter de bar en van de inkoop van de prijzen werden   
bedankt onder een vriendelijk applaus. 
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Eerste-dinsdag-van-de-maand toernooi 
 
Op dinsdag  6 november werd het Eerste-dinsdagtoernooi weer geor-
ganiseerd. 61 personen kwamen zich melden bij  de wedstrijdbalie.  
                                De winnaar was Tineke Holtzer!! 
 
     Intussen was de prijzentafel klaargezet door Wil en Riet.   
 
     Na 3 partijen stond Tineke Holtzer als nummer 1 op de deelnemers-
lijst met 3 gewonnen partijen (3 + 30), Tineke werd met een daverend 
applaus gefeliciteerd door de overige deelnemers op het moment dat 
ze de goedgevulde mand in ontvangst nam.  
 
     Wim de Vries eindigde op de tweede plaats (3 + 27), en de derde 
plaats was voor Arie Wijnbelt ( 3 + 25). Totaal waren er 6 spelers met 
3 overwinningen, met als resultaat dat zij een prijs mochten uitzoe-
ken. Voor de spelers met 2 overwinningen waren er 11 prijzen be-
schikbaar  met aan de top Piet Boddeman, vervolgens waren er 7 prij-
zen te verdelen onder der spelers met 1 overwinning, aangevoerd 
door Dicky Willigenburg.  
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De aanmoedigingsprijzen waren 
deze keer voor Coby Sebel en 
Mia van Vuure.   
 
     Zo eindigde een gezellige en 
sportieve middag met dank aan 
de vrijwilligers die dit allemaal 
mogelijk maken, denk aan de 
barbezetting en het verzorgen 
van de prijzentafel.  
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 BEAUJOLAISTOERNOOI 
M et 20 deelnemende triplettenteams op zaterdag 3 november 
had dit toernooi een “normale” bezetting. De winnaars waren Karel 
Christ en Edith en Arnold van der Loo. 
 
     Het toernooi inkorten naar vier ronden levert dus niet meer deel-
nemers op. Maar door het vele voorwerk en de geweldige verzorging 
van het “vaste team” Dicky, Jopie, Cobie en Ton plus de 60 enthousi-
aste petanquespelers werd het weer een supergezellige dag. Het vas-
te team kwam regelmatig langs met lekkere hapjes wat enorm op 
prijs werd gesteld.  
 
     Iedereen op tijd aanwezig dus kon er om tien uur worden gestart 
met de eerste ronde. Wat is een toernooi toch vaak een onvoorspel-
baar fenomeen. Er zijn elke keer weer teams bij die, vooraf hoog in-
geschat, tegen een onverwachte zeperd oplopen. Daarnaast zijn er 
teams die op een dag opvallend goed presteren. Dit maakt een toer-
nooi nou zo leuk.  
Er werd dit keer weer gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De 
eindrangschikking wordt dan, buiten het aantal gewonnen partijen, 
niet bepaald door het saldo. Er wordt eerst gesorteerd op het aantal 
weerstandspunten,  daarna op Sonneborn-Bergerpunten en pas dan 
op saldo. Ingewikkeld? Valt wel mee. De weerstandspunten zijn de 
punten die je tegenstanders hebben behaald. Heeft een tegenstander 
twee wedstrijden gewonnen dan krijg je daarvoor twee punten. De 
Sonneborn-Berger punten zijn de punten die je tegenstanders waar-
van je hebt gewonnen hebben behaald. Simpel. 
 
     Om vier uur kwamen de laatste spelers van de baan zodat om tien 
over vier gestart kon worden met de prijsuitreiking. De beste acht 
teams kwamen in aanmerking voor een prijs.  Er waren twee teams 
die alle vier de partijen hadden gewonnen. Ook de weerstandspunten 
en de Sonneborn-Bergerpunten waren gelijk zodat hier het saldo be-
palend werd.  
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     Het team Karel  Christ/ Edith en Arnold van der Loo werden met 
een saldo van 25 de toernooiwinnaars. De tweede plaats ging naar de 
combinatie Hans de Vaal/ Michel Bara/ Wim van Middendorp met 
een saldo van 20. In de tabel vind u de eindrangschikking terug. 
Het was weer een gezellig en geslaagd toernooi. 

1 

2 

3 
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plaats 

     teams:  

  

ge-
wo
nn
en wp sb 

sal
do 

        

1 Karel Christ/ Edith van der Loo/ Arnold van der Loo     4 8 8 25 

2 Hans de Vaal/ Michel Bara/ Wim van Middendorp     4 8 8 20 

3 Bert den Uijl/ Wil Vendeville/ Elly Sterenberg     3 7 5 19 

4 Carla de Wilde/ Hans Hover/ Joop de Wilde     3 7 5 9 

5 Henny van Dijck/ Ton Zegers/ Tiny Ham     3 6 4 14 

6 Addy Meuldijk/ Martha Oudshoorn/ Gijs Oudshoorn     2 12 4 9 

7 Harm Fledderus/ Hans Vossebeld/ Wil Boer     2 11 5 -3 

8 Annie v. Valkenhoef/ Pascale Lhoste/ Joop v. Kersbergen     2 10 3 -4 

9 Mia van Vuure/ Anneke Verf/ Koen Verf     2 9 2 5 

10 Max Bremer/ Riet Bremer/ Rikje van Straten     2 8 3 3 

11 Ank Christ/ Wout Klok/ Hennie Halla     2 8 2 -3 

12 Tom Martens/ Piet Boddeman/ Jan Kuiper     2 8 2 -5 

13 Harry Wolters/ Arie Wijnbelt/ Dolly Wijnbelt     2 7 2 1 

14 Leny Bleeker/ Jenny Tijmense/ Leny van Wijk     2 7 1 -5 

15 Nel van Meerendonk/ Miep van Winterswijk/ Ans Otten     2 6 1 -4 

16 Tineke Verheij/ Gerda van Bruggen/ Gerda Vonhof     1 8 0 -19 

17 Tjitske Moro/ Cora Martens/ Paul Dijkstra     1 7 2 -5 

18 Gré Burgers/ Anja Engelbert/ Anneke Esko     1 7 1 -9 

19 Thea Rond/ Anna Kruseman/ Bram Kruseman     0 9 0 -27 

20 Eddy Halberstad/ Jannie Korpel/ Carla van Tellingen     0 7 0 -21 

Totaaluitslag Beaujolaistoernooi 
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 Arnold’s 

Foto Ronald Kersten 

H oewel ik van mening ben dat het                                                                   
allemaal  wel meevalt krijg ik toch regelmatig                                           
te horen dat ik een geheugen heb als een vergiet.                                                                
Ja, een selectief geheugen, dat heb ik wel.                                                               
Er zijn zat voorbeelden te noemen van dingen die                                                  
mensen tegen mij zeggen die het ene oor ingaan en het andere weer 
uit. Sterker nog, er worden dingen tegen me verteld die ik helemaal 
niet opneem. En om het helemaal compleet te maken, ik wil regelma-
tig weglopen als sommige mensen überhaupt tegen me beginnen te 
praten. Wat zegt u, dat is onbeschoft? Ja, dat klopt maar ik heb daar 
zelf eigenlijk wel vrede mee. Ik zie het als een soort zelfbescherming. 
Dus als men dit bedoelt met een slecht geheugen dan klopt het wel. 
Maar er zijn ook voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat ik wel een 
goed geheugen heb. Het onthouden van namen van mensen op onze 
club. En dan zeker de mensen die meedoen, of mee hebben gedaan, 
aan toernooien of competities. Edith verbaast zich daar regelmatig 
over. Ook artiesten en de titels van hun nummers uit de jaren 60 zitten 
behoorlijk in mijn geheugen gegrift. Is dat belangrijk? Nee, natuurlijk 
niet. Maar ik mag dat graag als voorbeeld gebruiken als men mij ver-
wijt een slecht geheugen te hebben. Andere mensen gooien dit dan 
weer op een beginnende vorm van dementie. Belangrijke zaken uit het 
heden vergeet je en onbelangrijke zaken van vroeger weet je zonder 
meer te benoemen. Over belangrijke zaken uit het heden heb ik mijn 
vorige knipoog al aan gewijd. Dit neem ik niet meer op.  
 
     Dan is er nog iets wat ik absoluut niet kan onthouden en waar ik me 
groen en geel aan erger. Wachtwoorden! In dit tijdperk van digitalise-
ring zal het ongetwijfeld noodzakelijk zijn om een soort van beveiliging 
te hebben, maar had men hier nou niet iets eenvoudigers voor kunnen 
bedenken? Ik heb er jaren over gedaan om mijn pincode te onthouden 
en dan word ik geconfronteerd met wachtwoorden.  
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      Wachtwoorden, ja. Je hebt er niet één maar meerdere. Voor je 
zorgverzekering, voor de site van de krant, voor de glasvezel, voor 
facebook, voor je tankpas, voor de ANWB, voor de veerdienst naar 
Ameland, voor skype, voor 
de NJBB, voor de bouwmarkt, 
voor de huisartsenpost, voor 
de energieleverancier, voor 
de bank, voor je   digi-D en zo 
kan ik nog wel even door-
gaan. En je mag niet voor al-
les dezelfde gebruiken hoor. 
Dat is gevaarlijk. En je mag ze 
ook niet opschrijven. Dat is 
gevaarlijk. Nou, probeer 
maar eens om al die verschil-
lende wachtwoorden te onthouden. Mij lukt het niet. En ze mogen 
niet eenvoudig zijn. Ik heb wel eens geprobeerd om arnoldvdloo als 
wachtwoord voor mijn bank in te voeren. Mag niet. Het wacht-
woord moet bestaan uit hoofdletters, kleine letters, cijfer en meer-
dere leestekens. Nou, dan maak ik er @Arnold+v.d+Loo1951! van. 
Ben je er uiteindelijk aan gewend, krijg je bericht dat ik in het kader 
van veiligheid mijn wachtwoord moet veranderen. Nou, dan zit ik op 
de kast hoor. En je kunt wel zeggen ja doei, dikke vinger, maar je 
moet wel. Ik heb mezelf voorgenomen om lekker eigenwijs en ge-
vaarlijk bezig te zijn. Ik heb ze allemaal opgeschreven en moet dus 
regelmatig dit naslagwerk er bij pakken om weer eens ergens in te 
loggen. Oh, ik ben nog een site vergeten waar je voor de ledenpagi-
na een wachtwoord moet gebruiken, mocht deze site tegenwoordig 
überhaupt al te bereiken zijn. Mijn wachtwoord werkte niet meer, 
dus vraag ik een nieuwe aan. Krijg een link om een nieuwe aan te 
maken. Als ik dat heb gedaan en ik wil inloggen klopt het wacht-
woord niet. Na deze procedure drie keer te hebben uitgevoerd met 
evenzoveel keer hetzelfde resultaat, denk ik, doei, dikke vinger. Op 
dat moment hoor ik The Beatles hun hit uit 1965 zingen: HELP! 

Boule gezellig zonder wachtwoorden 
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Hart-van-Nederlandtoernooi  

O p zaterdag 17 november werd het populaire en volgeboekte      
Hart-van-Nederlandtoernooi gewonnen door het team Leroy van 
Arnhem en Erik Boekel, leden van Jeu-de-Boules vereniging DOSC uit 

Den Dolder. 
  
     De 32 deelnemende teams werden door 
loting ingedeeld om 3 voorrondes te spelen, 
daarna werd een indeling gemaakt op sterkte 
in 4 poules van elk 8 doubletten, met kwartfi-
nales, halve finales en finales.  
 
     Alle deelnemers waren keurig op tijd zodat 
na het uitdelen van de wedstrijdbriefjes een 
paar minuten na 10.00 uur begonnen kon 
worden met de eerste partij. 
 
      

 
Wedstrijdleider            

Karel Christ De stemming was goed!!! 
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     De finale in de A-poule werd gespeeld door Leroy van Arnhem en 
Erik Boekel, leden van JBC DOSC,  tegen Dik Cornelissen en                    

Jos v/d  Water, 
leden van JBC 
Les Taxateurs. 
Leroy en Erik 
wonnen met   
13 – 7. 
 
      De tweede 
plaats was dus 

voor Dik en Jos.  
 
 
De strijd om de 
derde en vierde 
plaats was een 
Hakhorstaangele-
genheid. Deze wed-
strijd werd ge-

speeld door Edith van der Loo en Anton Kunenborg tegen Carla de Wil-
de en Koen Verf (JBC De Hakhorst). Carla en Koen wonnen de wedstrijd 
met als resultaat de derde plaats. 

De toernooiwinnaars 

2e 

3e 
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     De vierde plaats was daardoor voor Edith en Anton. 
De finale in de A-complementair  moest gespeeld worden door Pa-
trick Bosch (Kets Up) en Jeroen Brinks ( Amicale de Petanque) tegen 
Sinus Hilbrands (Taxateurs) en Renato Raspe (De Gooiers). De heren 
hadden bedacht er een feestje van te maken door van partner te rui-
len. Dat was goed gelukt, het werd een leuke finale. Uiteindelijk be-
sloot de wedstrijdleider dat ze de gewonnen wijn onderling moesten 
verdelen. 
 
     In de B-poule werden John Pol en  Robin Coolen (JBC Boules de 
Boeuf) uit Oss de winnaars.  In de finale versloegen ze het team Hans 
de Vaal (JBC De Hakhorst) en Raymond Hauwert (HKB ’84 uit Harder-
wijk) met 13 - 7.   
De derde plaats was voor Elly Stöver en Lydia Potkamp (Hattem Pe-
tanque), zij versloegen het team Albert Potkamp en Martin Willemsen 
(Hattem Petanque) met 13 – 9. 
De finale in de B-complementair  werd gewonnen door Quinten 
Tettero en Krijn Kok (JBC LÉsprit uit Schiedam). 

     In de C-poule werd de finale gewonnen door Corry van de Huure 
(JBC Randenbroek) en Ada van de Pol ( JBC De Nijeboulers) van Ton 
Stijlaart en Rodrigo Jagers, leden van JBC De Taxateurs, uitslag 13 – 5.  
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     De derde plaats was voor  Annette Rademakers en Wim van Mid-
dendorp, leden van JBC De Hakhorst, door te winnen van Joop de 
Wilde en Rob Geurts (JBC De Halhorst) met 13 – 9. 
De finale in de C-complementair werd gewonnen door Louis Steringa 
en Renze Bosgraaf ( Hattem Petanque).  
 
     In de D-poule tenslotte  was de winst voor  Henna v/d Vis en Henk 
Hoefakker (JBC DOSC)  door met 13 - 9 te winnen van Bart Kouveld 
en Mark Koning, (Boul ‘Animo ), zodat Bart en Mark op de tweede 
plaats eindigden. De  derde plaats was voor Dini en Pier Boonstra 
(Hattem Petanque). Zij wonnen met 13 – 7 van Yvonne Fricke en 
Henk Fledderus. De D-complementair werd gewonnen door Nanda 
en Ron van Vloten (JB Almere). 
 
     Na de uitreiking van alle prijzen werd een gezellige en sportieve 
dag na dankzegging aan alle vrijwilligers en de arbiter Jan Kuiper, die 
het mogelijk hebben gemaakt om er een geslaagd Hart-van- Neder-
land toernooi van te maken, afgesloten om 19.35 uur.  

Sponsornieuws: 

Wij kunnen weer een nieuwe sponsor, in de vorm van een                

adverteerder, verwelkomen. Indonesia Indah gevestigd op de                    

Biezenkamp brengen wij dan ook graag onder jullie aandacht. 
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 Vrijdagavondtoernooi 
E r waren 42 deelnemers/sters waarvan  8 personen 3 gewonnen 
partijen hebben behaald en alle 8 mochten naar de prijzentafel om een 
prijs uit te kiezen. 
Met op de eerste plaats en winnaar van de maandelijkse boodschap-
penmand 

                                      Arnold van der  Loo 

 
     Arnold behaalde een saldo van 
24 pluspunten. 
 
     Op een goede tweede plaats 
met 21 pluspunten eindigde Cora 
Martens en op de derde plaats 
met 20 pluspunten Ton Jetten. 
 
     Verder waren er 12 personen 
met 2 overwinningen waarvan er 4 
een prijs hebben gekregen: Truus 
Ruarus, Michel Bara, Anneke Verf 
en Gijs Oudshoorn. 
 
     Dan waren er ook nog 15 perso-
nen met 1 winstpartij en hiervan 
kregen er 3 een prijs: Harm Flederus, Timo Kraak en Marco van Gils. 
 

     In elk spel zijn er winnaars, maar helaas ook verliezers. 7 personen 
hebben ondanks alle strijd die zij hebben gegeven geen overwinning 
kunnen behalen. 
2 personen kregen daarvoor ook de aanmoedigingsprijs: Martha Ouds-
hoorn en Tjitske Moro. 
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O nlangs heeft het inmiddels “halfjaarlijks”                             

jeu-de-boulestoernooi voor bewoners van de Abrona woon-

eenheden in Leusden weer plaatsgevonden bij De Hakhorst. 

Dit toernooi is uitgegroeid tot een ware happening waar dit 

keer 30 deelnemers actief aan deelnamen en de nodige sup-

porters aanwezig waren. 

Vanuit JBC De Hakhorst was de organisatie in handen van 

Joop van Kersbergen en Frank Maes. Vanuit Abrona is er al 

een jarenlang comité actief bestaande uit: Cris Bos, Helen van 

Hagen en Moniek Morelisse. 

Al met al was het weer een fanatieke, maar vooral gezellige 

middag en kon iedereen terugzien op een geslaagd evene-

ment. 

Na afloop werden de “vereniging” en de barmedewerkers naar 

voren gehaald en bedankt voor hun bijdrage bij deze middag. 

Mocht je het leuk vinden om dit evenement eens mee te ma-

ken dan ben je, ook voor de reguliere boulemiddag die er dan 

is, welkom op zondag 14 april 2019. 

Dan zal de huidige kampioen (Dick van der Harst) de wissel-

beker gaan verdedigen. 

Op de volgende pagina zijn verslag van deze middag èn de 

foto die Joop heeft gemaakt van de kampioen. 

 

jeu-de-boulestoernooi 
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Op zondag 7 oktober 2018 
waren we weer welkom bij 
de jeu de boules club. 
dan hebben we een leuke 
middag vol plezier. 
Moniek luistert naar onze 
verhalen en Frank en Joop 
regelen de indeling. 
Helen en Cris zitten ook in 
de organiseren. 
Ik hou alles een beetje in de 
gaten,daar geniet ik weer 
van. 
zo af en toe maak ik een 
foto. 
het was heerlijk weer we 
speelden buiten. 
we werden verwend met 
lekkere hapjes door Karin 
en Helen. 
bij de bar mag je drankjes 
halen. 
we speelden drie rondes. 
na de derde ronde zei 
Frank wie de finale mochten 
spelen. 
samen met Corry en Helen 
en Mieke stond ik in de fina-
le. best spannend. 
daarna ging Frank rekenen 
wie de beker deze keer had 
gewonnen. 
en dat was ik . 
ik was verrast en blij. ik 
kreeg twee bekers een mag 
ik houden en andere neem 
ik in april weer mee. 
tot ziens  
dick 
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Decembergedachten 
‘Loslaten vergt soms meer kracht dan vasthouden’ 
Deze tekst, die ik aantrof op de rouwkaart van een overleden 
vriend, inspireerde mij tot het schrijven van het gedicht 
‘Loslaten’. Het won in het kader van een dichtwedstrijd met 110 
inzendingen in mei van dit jaar een ereplaats aan de gevel van 
het receptiegebouw van begraafplaats ‘De Rusthof’. 
De feestelijke decembermaand is voor velen een periode van 
herinneren, bezinnen en relativeren van het leven. Een maand 
waarin mensen warmte en gezelligheid zoeken of aanbieden in 
de kring van familie en kennissen. Juist dan kan gemis van een 
dierbare als extra pijnlijk worden ervaren. Ik heb gekozen voor 
‘het’ en niet voor ‘hem of haar’ loslaten. Dat is ruim te interpre-
teren. Het gaat over alles overheersende gedachten, gevoed 
door herinneringen aan zowel personen als gebeurtenissen. 
Ook in onze club zijn er leden die direct of indirect te maken 
hebben met persoonlijk verlies, ziekte en andere narigheid en 
tegenslag. Als ik in dat verband spreek over loslaten bedoel ik 
niet ‘wegdrukken of afstand nemen van’ maar accentverschui-
ving van verdriet over wat er niet meer is naar dankbaarheid 
voor wat er was. Zo kan je je dromen blijven dromen en kan 
troost zich nestelen in bedroefde harten. 
Met de woorden van deze overdenking en van mijn gedicht 
wens ik jullie allen een fijne gedachtenisvolle decembermaand 
toe. 
 
Loslaten 
Laat het los maar blijf je dromen dromen 
van hoe het was in stralen van de zon. 
Voel dan de troost met warmte binnenstromen 
en droom je droom die tranen overwon. 
Laat het los maar blijf je dromen dromen 
dan glinstert licht door pijnlijk grauw en zwart. 
Klamp je niet vast aan wat je is ontnomen 
maar geef verdriet een plekje in je hart. 
 
Max Bremer 
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Commissie Voorzitter, vz            

Coördinator, co 

Taak Telefoon/ e-mail 

Banen Arie Wijnbelt vz. algemeen 033-4943810 

Bouletin Frans van der Loon redactie 033-7370102 

Facilitaire dienst Ria de Weger vz. barrooster barrooster@jbcdehakhorst.nl 

        coördinator vacant  facilitair@jbcdehakhorst.nl 

               verhuur Fred van Riet co. algemeen 033-2771982 

Groenvoorz. Joop Dee vz. algemeen  033-4941027 

Kleding Joop v. Kersbergen vz. algemeen 033-8886150 

Klusteam Jozias de Zeeuw vz. algemeen  033-4618393  

Lief en Leed Tjitske Moro vz. algemeen 0622201110 

Oud Papier Ton Jetten  vz. algemeen 033-2770699  

Sponsor Harry Saaltink algemeen 0612859943  

Sport Anton Kunenborg vz. algemeen 0653950271 

Systeembeheer Anton Kunenborg netw. hard-/

software  

033-2586412 

Website Frans van der Loon redactie 033-7370102 

Medisch Nanja Heijke contactpersoon 0630598156 

Audio/visuele appa-

ratuur 

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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