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  Postadres: 

Postbus 39 3830AA Leusden 

E-mail: 

secretaris@jbcdehakhorst.nl 

Speeladres: 

‘t Sluisje 6, 3831JV Leusden 

tel.: 033-4320031 

Website: 

http://www.jbcdehakhorst.nl 

SNS-Bank: IBAN 

NL35 SNSB 0907 0054 97 

Redactie Bouletin: 

E-mail:  

redactie@jbcdehakhorst.nl 

Ereleden: Henk de Ridder 
                  Paul Jansen 
                  Rob Bouwer 
                  Jos Halla 
                  Charles Snoek † 
                  Ton Jacobs † 
Leden van Verdienste: 
                  Rob van der Werve 
                  Wim van den Berg 
                  Herman van de Haar † 

Lidmaatschap JBC De Hakhorst 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Aanmelding kan op elk moment via het inschrijfformulier of via de    
website van de vereniging. 
Een lidmaatschap eindigt uitsluitend per 31 december bij schriftelijke  
opzegging bij de secretaris vóór 1 december van dat jaar. 
 
Lidmaatschapskosten voor het jaar 2019: 
Eenmalige inschrijfkosten € 11,50 
Verenigingscontributie € 73,00 
Clublicentie NJBB € 12,75 of 
wedstrijdlicentie NJBB € 33,00 
 
Party’s 
De mogelijkheid bestaat om voor een dagdeel onze accommodatie te           
huren, bijvoorbeeld voor party’s of bedrijfsuitjes. 
Er wordt dan gebould onder begeleiding van Hakhorstleden. 
Spelmateriaal en kantinefaciliteiten zijn aanwezig. Ook kan een buffet 
worden verzorgd. Contact: e-mail: verhuur@jbcdehakhorst.nl 
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Laten we er met  z’n  

allen weer een                                        

gezellig en sportief  

boulejaar van maken!!! 

2019 

Het bestuur wensT 

alle lezers een                 

Voorspoedig 2019 
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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
15. dankwoorden Cocky van der Loon en Antoine Albrecht 16. uitleg 
competities 18. flyer Hart-van-Nederlandtoernooi 20. bericht van Joop 
van Kersbergen 27. eindstanden interne competities 2018 en competi-
tie-indeling 2019 34. WoDoCo 40. Arnold’s knipoog. 
 

Kopij: inleveren uiterlijk  maandag 21 januari 11 uur.  

Het Bouletin van februari komt uit op vrijdag 25 januari. 

Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 28 januari van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 29 januari 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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januari 2019 
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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!! 
 
Let op: gesloten met Oud en Nieuw. 
 

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

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 

za. 19-01 NPC 12.00 uur 

wo. 23-01 WoDoCo 19.30 uur 

do. 24-01 WDC 19.30 uur 

vr. 25-01 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

za. 02-02 NPC 12.00 uur 

di. 05-02 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

do. 07-02 WDC 19.30 uur 

wo. 13-02 Koffietoernooi 09.30 uur 

wo. 13-02 Opleiding RSR NJBB 18.30 uur 

vr. 15-02 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 
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  Van de Voorzitter 

Beste clubgenoten, 
 

Overlijden: 
Wij vernamen het overlijden van  Will Dumas  op 9 december 2018.  
Will is samen met Lia bijna 20 jaar lid van onze club geweest tot 1 ja-
nuari van dit jaar.  Ze waren nauw betrokken bij de club op vele terrei-
nen. Om gezondheidsredenen moesten beiden helaas stoppen.  Vanuit 
het bestuur, en ook vanuit leden is er aandacht geweest voor de cre-
matie. Wij wensen Lia en de haren de komende tijd veel sterkte.  
Website: 
Deze is weer in de lucht, wellicht hier en daar nog niet met alle ge-
wenste informatie. Enkele leden hebben heel veel tijd moeten beste-
den aan het oplossen. Helaas moesten we toch extra kosten maken, 
maar dat heeft alles te maken met het ontstane technische probleem. 
Daarnaast hebben wij zowel intern als extern aanpassingen gedaan om 
de kans op herhaling te verkleinen. Tenslotte, en dat is weer het plus-
punt van de zaak, zal de komende tijd vernieuwing en uitbreiding van 
de website gestalte krijgen.   
NJBB: 
Na jaren van discussies en verschillende voorstellen heeft de Bonds-
raad een besluit genomen. De Bondsraad vond het nu aangenomen 
voorstel simpeler, eerlijker en sportgerichter. 
Per 1 januari 2020 zullen de huidige W en C licenties komen te verval-
len en komt er één pasje per lid. De vereniging betaalt een bedrag per 
lid voor de algemene en ondersteunende activiteiten. De sporters be-
talen de sportgerichte activiteiten. 
Een uitgebreidere uitleg is te lezen in het Bondsblad van november 
2018.  
Vanzelfsprekend volgt er nog nadere informatie over wijzigingen in 
onze contributie en de gevolgen voor de begroting 2020.  
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Voortgang aanpak accommodatie: 
Stap voor stap proberen we bij de gemeente helderheid te krijgen 
over de realisatiemogelijkheden van onze (ver)bouwplannen.           
Dit gebeurt langs 2 sporen: 
1. Het verkrijgen van duidelijkheid over de mogelijkheid ons huurcon-
tract (recht van opstal) voort te zetten na afloop hiervan  in december 
2025. 
Met een opgelucht gevoel kan ik melden dat de gemeente op 
ambtelijk niveau de intentie heeft uitgesproken hieraan mee te willen 
werken. Er moeten nog wel allerlei zaken uitgezocht en nader bespro-
ken worden alvorens het bestuurlijke besluitvormingsproces kan 
starten. Over het resultaat, het recht dat onze club mag blijven op de 
huidige plaats, ben ik hoopvol gestemd. 
Dat zou betekenen dat we onze (ver)bouwplannen zonder het risico 
van toekomstige kapitaalvernietiging verder kunnen ontwikkelen. 
2. Het verkrijgen van duidelijkheid over alles wat samenhangt met de 
vergunning om onze kantine daadwerkelijk te mogen uitbreiden.  
Hierover heeft een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden in een 
constructieve sfeer. Wij hebben toegelicht wat we willen en daarover 
enkele concrete vragen gesteld. Beantwoording zal plaatsvinden 
tijdens het vervolggesprek medio januari. 
De gemeente heeft zich bereid getoond mee te werken aan het op 
elkaar afstemmen van de activiteiten op beide sporen. 
Al met al zijn dat positieve ontwikkelingen. 
Met de Sportcommissie is overeenstemming bereikt over de plaats en 
grootte van een eventuele 2e hal in de toekomst. Het lijkt misschien 
wat vroeg omdat daarvoor geen concrete bouwplannen bestaan 
maar het is belangrijk om een totaalplan voor de langere termijn te 
kunnen ontwikkelen.  
Het beoogde overleg met de betrokken commissies over een mo-
gelijke andere bergruimte voor tuingereedschap kan naar ver-
wachting in januari plaatsvinden. We weten dan meer over de 
vergunningsnoodzaak.  
Wij hebben het voornemen jullie via een nieuwsbrief in januari meer 
gedetailleerd over het bovenstaande te informeren. 
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Bedankt: 
Ook in 2018 hebben vele leden zich belangeloos ingezet voor onze 
vereniging. Wij hopen volgend jaar weer op jullie inzet te mogen re-
kenen. 
Toch maar even: 
Helaas bereiken mij signalen dat er toch op de man/vrouw wordt ge-
speeld.  Laten we met respect naar elkaar omzien.  
Tenslotte: 
Ik wens  jullie, mede namens mijn medebestuurders,  een gezellige 
jaarwisseling en een sportief, gezond en  voorspoedig 2019. Dat het 
een mooi petanquejaar mag worden. 
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog onzeker of ik de nieuw-
jaarsreceptie op vrijdagavond 4 januari  2019 van 19.00 tot 20.00 uur 
op de club kan bijwonen. Maar ook de andere bestuursleden stellen 
uw komst zeer op prijs.  
 
Harry. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 secretaris 

Bestuursvergadering 
2019. Een zucht en er is wederom een jaar voorbij.                                 
Een terugblik is nog niet nodig, een ieder leest wat hem/haar boeit. 
Heb je een onderwerp dat voor De Hakhorst interessant kan zijn, 
spreek een bestuurslid aan. Dan kunnen we op een later moment, 
t.w. 17 januari 2019 met het gehele bestuur ons hierin verdiepen. 
Waarom ? Omdat het bestuur iedere derde donderdag van de maand 
vergadert.  
 
Mailbox 
- Een verzoek van de NJBB ( Nederlandse Jeu de Boules Bond ) aan de 
clubleden om eens een kijkje te nemen op : https://nlpetanque.nl/
districtscompetities/   Klik dan  de link naar de ՚՚website՚՚ van het 
NJBB-district Midden aan. Interesse ? Doen.                                                 
- Voor mij ligt een uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
Gemeente te Huis van Leusden. Tijdens die bijeenkomst wordt terug-
geblikt en vooruitgekeken hoe de samenleving in beweging is en ver-
andert. Enkele afgevaardigden van ons bestuur zullen de toespraak 
van burgemeester Gerolf Bouwmeester bijwonen. Een oproep om 
nogmaals in gesprek te gaan over Sport/Buurtsportcoaches uit de Ge-
meente Leusden en de doelstellingen Cup 2018-2021.                                                                     
- De ledenraadpleging ( NJBB)  vind plaats op 13 maart 2019. Enkele 
bestuursleden zijn hier al een paar maal van de partij geweest. Later 
meer. Daarnaast een aantrekkelijk voorstel voor een verzekering. Dat 
wordt kijk en vergelijk.                                                                                                        
- De trekking van de Grote Club Actie heeft plaatsgevonden. Onze 
club is € 604,70 rijker geworden. Dank voor jullie spontaniteit. Er zijn 
enkele prijzen gevallen op contante loten en machtigingen. Zie even-
tueel voor verdere afhandeling de uitslag op het mededelingenbord.                                              
- JBC De Hakhorst heeft zich ingeschreven voor een onderzoekspro-
ject Veiligheid. Oftewel Veilig Sporten. Dit initiatief komt van de Ho-
geschool Utrecht. Zij geeft de eerstejaarsstudent de gelegenheid zich 
te ontplooien en dat kan bij ons.  

https://nlpetanque.nl/districtscompetities/
https://nlpetanque.nl/districtscompetities/
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Het intakegesprek vindt plaats in februari 2019. De student zal met 
eventuele ondersteuning van contactpersonen Ad van der Kuij en Ire-
ne Maes het traject doorlopen.                                                       
 Aanverwante zaken 
- De beloofde stoelen van de Gemeente, welke via de Matchbeurs zijn 
toegezegd, komen begin januari binnen. De match is dat wij onze ba-
nen ter beschikking stellen aan de Gemeente.  
- Heb ik mij nog niet voorgesteld als privacycoördinator? Bij deze. Alle 
toestemmingsverklaringen zijn binnen. Ik blij !!                                                                             
- Inmiddels zijn we ons aan het voorbereiden op de Algemene Leden 
Vergadering, ALV van 11 april a.s. Zo-ook op de Medewerkersdag. 
Hiervoor gaan we eerdaags een datum prikken. Voor de nieuwe club-
leden onder ons: De Medewerkersdag wordt door het bestuur geor-
ganiseerd voor alle vrijwilligers die zich het “ bijna” afgelopen jaar 
(2018) voor de vereniging hebben ingezet. Dit als dank voor hun me-
dewerking/initiatief in verschillende commissies.                                                                  
- Nog 1 tip om de communicatie te verbeteren: Zoek je een antwoord 
op je vraag, stel die vraag dan aan de juiste persoon. Ook voor mij is 
het lastig om vragen via via te beantwoorden. Zo houden we de lijn-
tjes kort.  
 
Irene Maes-van der Werff 

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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Als nieuw lid heeft zich aangemeld: 
Mark Vis als 2e lid op 1 januari 2019  
Mark, van harte welkom. 
 
Licentiewijzigingen m.i.v. 1 januari 2019 
Truus Ruarus van W naar C 
Riet Bremer van C naar W 
Johan Nagtegaal van W naar C 
 
Adreswijziging (hun nieuwe adres is vermeld op de ledenlijst die geplaatst  
is/wordt op het besloten gedeelte van de website) 
Alie en Fred van Riet 
 
Opzegging ontvangen m.i.v. 31 december 2018 van: 
Edgar van Tricht op 30 november 2018 
Bep van Daatselaar op 18 december 2018 
Gijs van Daatselaar op 18 december 2018 
 
Aantal leden op 01-01-2019 conform telling onderaan de ledenlijst = 277 
 
 
 

Voorzichtig!!!! 
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Hallo medeboulers, 
 
Ik wil jullie langs deze weg heel hartelijk bedanken voor de 
warme aandacht die ik kreeg tijdens mijn behandelingen. 
 
De telefoontjes, kaarten  en bloemen hebben mij blij gemaakt 
en veel steun gegeven. 
 
Ik ben nu aan het aansterken en hoop binnenkort weer aan het 
boulen mee te doen. 
 
Cocky van der Loon. 

Beste redactie, 
 
Middels deze mail wil ik jullie hartelijk bedanken voor alle 
werkzaamheden voor het Bouletin. 
Elke uitgave lees ik met veel plezier en aandacht. 
 
Ook wil ik de toernooicommissie niet onbenoemd laten. Ook 
dank aan hen voor alle organisatie van de clubtoernooien. 
 
Nogmaals hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Antoine Albrecht 
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Interne competities 2019 
 
Het doet de Sportcommissie genoegen dat het aantal inschrijvingen 
voor de interne competities voor het eerst sinds jaren weer is toege-
nomen. Het aantal teams voor de doubletten is gestegen van 24 naar 
26 en voor de tripletten van 20 naar 22. Dit betekent wel dat we aan-
passingen hebben gebracht in de indeling van de klassen of poules. 
 
Doubletten 
 
Omdat het bij de doubletten elk jaar toch weer enige stimulatie vergt 
om de wedstrijden in november afgerond te hebben lijkt het ons niet 
logisch de bestaande klassen uit te breiden van 12 naar 13 teams zo-
dat er meer wedstrijden gespeeld moeten worden. Daarom gaan we 
over op één hoofdklasse waarin 10 teams zijn ingedeeld en twee 1e 
klassen van 8 teams. Zodoende worden er respectievelijk 9 en 7 
(dubbele) wedstrijden gespeeld. De nummers 1 van de 1e klassen pro-
moveren naar de hoofdklasse en de nummers 9 en 10 van de hoofd-
klasse degraderen naar de 1e klasse. 
 
Tripletten 
 
Met een aantal van 22 inschrijvingen voor de triplettencompetitie 
hadden we er voor kunnen kiezen om twee poules van 11 teams te 
gaan spelen maar dan zit je elke wedstrijddag met vrijlotingen. Dit is 
niet wenselijk. We gaan dan ook spelen in een A-poule van 10 teams 
en een B-poule van 12 teams. Dit houdt wel in dat er in de B-poule 
meer wedstrijdavonden gespeeld moeten worden. In beide poules 
wordt  gespeeld in de maanden januari, februari, maart, april, mei, 
augustus, september, oktober en november. De B-poule speelt ook 
nog in de maanden juni en juli.  
Als er twee deelnemers uit één team tegelijk verhinderd zijn advise-
ren wij om zoveel mogelijk met invallers te gaan spelen, dat is een-
voudiger dan wedstrijden op andere dagen te plannen.  
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De leden van de  Sportcom-
missie wensen u allen een   
gezond en    
sportief 

Training 
 
2019 een nieuw jaar, andere trainers, ander programma, andere mo-
gelijkheden.  
Op woensdag 30 januari willen Ton Jetten en Bert den Uijl starten 
met de trainingen. Het plan is steeds een korte introductie en daarna 
gaan de deelnemers onder begeleiding aan het oefenen. Het is prettig 
wanneer wij weten hoeveel personen er mee gaan trainen. Daarom is 
het nodig je naam op te schrijven op de lijst in het clubgebouw. De 
training willen we afstemmen op de deelnemers. Dus zowel ervaren 
(competitie) spelers als beginners zijn welkom.  
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januari 
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          Een wens: 
Dat er in 2019 een aantal clubleden leuke, interessante kopij gaan 
inzenden. Dat zou de leesbaarheid van het Bouletin ten goede ko-
men. Inzendingen moeten graag wel over petanque, de club, club-
leden of Leusden gaan. 
 
  
 
Zie ook de oproep van Joop op de volgende pagina. 

De redactie van het Bouletin 
wenst u gezondheid, geluk en 
veel leesplezier in 2019! 
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  Beste mensen, 
 

E r zijn heel veel vrijwilligers op onze club, geweldig. 
Maar ook dit is veel werk: Frans van der Loon zorgt iedere maand 
maar voor leesvoer.  
Daar sturen o.a. de leden kopij voor in. 
Kijk maar eens naar de knipoog, iedere keer weer een genot om te 
lezen. 
Er zullen toch wel meer mensen zijn die zo’n mooi verhaal kunnen 
schrijven? 
 
Al die inzendingen moeten toch maar verwerkt worden.  Chapeau! 

En die vakken worden elke maand maar gevuld.  
 
Joop van Kersbergen. 
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1e-dinsdag-van-de-maandtoernooi 

O p dinsdag 4 december was het weer zover, dat het Eerste-dinsdag-

van-de-maandtoernooi weer georganiseerd werd. Er waren 65 deelnemers. 

De winnaar was Marco van Gils. 

 

     Zoals gebruikelijk hadden Jopie en 

Dicky er voor gezorgd dat de kantine 

was versierd in Sinterklaassfeer met  

mooie slingers.  

 

     Na 3 partijen had Marco van Gils het 

beste resultaat behaald, 3 + 29, zodat hij 

de goedgevulde Sinterklaasmand in ont-

vangst mocht nemen.  

 

     De tweede plaats was voor Hans Vossebeld, 3 + 27 en op de derde 

plaats eindigde Annie van Valkenhoef, 3 + 25. Totaal waren er 11 spelers 

met 3 overwinningen, goed voor een bezoek aan de prijzentafel, zoals ge-

bruikelijk verzorgd door Mia en Wil.  

 

     Voor de spelers met 2 overwinningen waren er 10 prijzen te verdelen 

met als beste speler Coby Sebel. Ook voor spelers met 1 overwinning wa-

ren er nog prijzen beschikbaar, totaal 4 stuks.  De aanmoedigingsprijs was 

deze keer voor Jan de Bruijn.  

 

     Na de prijsuitreiking werden alle vrijwilligers bedank voor hun inzet, 

want zonder vrijwilligers is het onmogelijk om toernooien te organiseren. 

Hiermee werd een gezellige en geslaagde jeu-de-boulesmiddag afgesloten. 



24 

  

De koffietijd op 12 december 
werd het beste   
benut 
door        
Arie 
Wijnbelt!! 

V oor het laatste Koffietoernooi van het 
jaar op 12 december hadden 46 boulers 
zich gemeld. Vanouds een gezellige och-
tend. 
Voor de stand bekend werd gemaakt 
werden eerst Cuja de Weerdt en Anna 
Kruseman naar voren gehaald en be-
dankt voor het werk van het hele jaar 
achter de bar tijdens het Koffietoernooi. Zij werden dan ook be-
loond met een mooie plant in de vorm van een kerstster. Zij 
ontvingen tevens een warm applaus. 
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     Na 2 partijen gespeeld te hebben stond Arie Wijnbelt er wel 
erg goed voor met een saldo van 22. Dit gaf hij ook niet meer 
uit handen, want zijn derde partij was ook winst. Zodat hij als 
nummer één uit de pc kwam  met 3+30. 
 
     Tweede was Marco van Gils 3+24, derde Hans de Vaal 
3+24 , vierde Harry Wolters 3+23, vijfde Eddy Halberstad 
3+21, zesde Dolly Wijnbelt 3+18, zevende Ton Jetten 3+16, 
achtste Dicky Willigenburg 3+15, negende Anton Kunnenborg 
3+11, tiende André Horn 3+10 en elfde Rob Geurts 3+7. Allen 
goed voor een prijs. 
 
     Met 2 x winst en ook prijs: Annie Valkenhoef, Hans Vosse-
beld, Carla de Wilde, Peter Maes en Gerda van Bruggen. Met 
1 gewonnen partij en prijs Joop van Kersbergen en Jopie 
Voogt. Piet Schilder en Jaap Zarkema waren reeds naar huis 
zodat hun prijzen werden doorgeschoven naar Rikje van Stra-
ten en Irene Maes. De aanmoedigingsprijs was voor het echt-
paar Rudy en  Anneke Swart. 
Tevens was er dank voor de dames voor een heel jaar prijs-
inkoop: Charlotte van den Hoek en Ans Otten. 
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   Eindstand doubletten hoofdklasse 2018 

 

team 
nr 

spelers 
g w s 

1 team10 Slimen Ben Ahmed+Koen Verf 22 19 126 

2 team1 Bert den Uijl+Karel Christ 22 18 123 

3 team3 Edith van der Loo+Arnold van der Loo 22 15 53 

4 team7 Paul Dijkstra+Henny van Dijck 22 13 2 

5 team2 Jan Kuiper+Tom Martens 22 12 45 

6 team6 Ank Christ+Joop van Kersbergen 22 11 -16 

7 team11 Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt 22 10 -7 

8 team5 Henny Halla+Timo Kraak 22 9 -54 

9 team9 Chistien Kuiper+Harry Saaltink 22 8 -30 

10 team8 Anneke Esko +Rijk Esko 22 7 -49 

11 team12 Eelke Algra+Max Bremer 22 6 -90 

12 team4 Anna Kruseman+Bram Kruseman 22 4 -103 

 team nr spelers g w s 

1 team2 Michel Bara+Wim van Middendorp 18 14 77 

2 team12 Thea Rond+Piet Boddeman 18 13 52 

3 team1 Petra van der Kuij+Jenny Tijmense 18 12 31 

4 team11 Marco van Gils+Ad van der Kuij 18 10 25 

5 team9 Albertje Fledderus+Harm Fledderus 18 9 -2 

6 team7 Cilia Verburg+Tineke Holzer 18 9 -3 

7 team10 Irene Maes+Peter Maes 18 9 -8 

8 team6 Leny van Wijk+Leny Bleeker 18 6 -32 

9 team3 Jeanot Bremer+Tjitske Moro 18 5 -73 

10 team4 Riet Bremer+Berend Heil 18 3 -67 

11 team5 Cocky v/d Loon+Nel van Meerendonk 0   

12 team8 Cobie Huijbrechts+Evert Mol 0   

Eindstand doubletten eerste klasse 2018 
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team 
nr 

spelers 
G W s 

1 team1 Edith v/d Loo+Arnold v/d Loo+Bert den 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. d. Tweel 18 2 -97 

Eindstand tripletten A-poule 2018 

 
team 

nr 
spelers 

G W s 

1 team2 Cora Martens+Tom Martens+Jan Kuijper 18 12 29 

2 team9 Max Bremer+Tjitske Moro+Eelke Algra 18 11 35 

3 team7 Berend Heil+Sanna Borst+Martin Borst 18 11 36 

4 team8 Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 18 11 2 

5 team10 Riet Bremer+Wim vd Berg+Peter de Rooij 18 11 12 

6 team4 Harry Saaltink+Anna +Bram Kruseman 18 10 27 

7 team5 Truus Ruarus+Petra+Ad vd Kuij 18 8 23 

8 team6 Ellen vd Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko 18 8 0 

9 team1 Ben Pennekamp+Gerrit de Graaf+Gerard Bakker 18 5 65 

10 team3 
Nel v Meerendonk+Aat Lankamp+Cocky vd Loon 

18 3 53 

Eindstand tripletten B-poule 2018 
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team Doubletten Hoofdklasse 2019 

1 Slimen Ben Ahmed-Koen Verf 

2 Bert den Uijl-Karel Christ 

3 Edith van der Loo-Arnold van der Loo 

4 Paul Dijkstra-Henny van Dijck 

5 Jan Kuiper-Tom Martens 

6 Ank Christ-Joop van Kersbergen 

7 Dolly Wijnbelt-Arie Wijnbelt 

8 Hennie Halla-Timo Kraak 

9 Michel Bara-Wim van Middendorp 

10 Thea Rond-Piet Boddeman 

    

  Doubletten 1e klasse A 2019 

1 Christien Kuiper-Harry Saaltink 

2 Petra van der Kuij-Jenny Tijmense 

3 Cilia Verburg-Tineke Holtzer 

4 Leny van Wijk-Leny Bleeker 

5 Jeanot Bremer-Tjitske Moro 

6 Annie van Valkenhoef-Kees Duerink 

7 Harry Wolters-Gijs Oudshoorn 

8 Cees Vendeville-Wil Vendeville 

    

  Doubletten 1e klasse B 2019 

1 Anna Kruseman-Bram Kruseman 

2 Albertje Fledderus-Harm Fledderus 

3 Irene Maes-Peter Maes 

4 Cocky van der Loon-Nel van Meerendonk 

5 Max Bremer-Riet Bremer 

6 Ton Jetten-Pascale Lhoste 

7 Corrie van Veen-Eddy Halberstad 

8 Carla van Tellingen-Marco van Gils 

Indeling doublettencompetitie 2019 
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team  Tripletten A-poule 2019 

1 Bert den Uijl- Edith van der Loo-Arnold van der Loo 

2 Karel Christ-Ank Christ-Paul Dijkstra 

3 Elly Hoebe-Piet van Opijnen-Ton Jetten 

4 Piet Boddeman- Harry Wolters- Anton Kunenborg 

5 René Luijendijk- Harm Fledderus- Anja Engelbert 

6 Martha Oudshoorn-Gijs Oudshoorn-Tiny Ham 

7 Joop van Kersbergen-Ans Maes-Frank Maes 

8 Cora Martens-Jan Kuiper-Tom Martens                                    

9 Tjitske Moro-Ans van der Steen-Eelke Algra                            

10 Sanne Borst-Martin Borst-Berend Heil 

    

team  Tripletten B-poule 2019 

1 Anneke Esko-Rikje van Straten-Jozias de Zeeuw                         

2 Hennie Halla-Timo Kraak-Albert van den Tweel                          

3 Tiemen Bosma-Arie Nagel-Gerrit Gerritsen 

4 Peter de Rooij-Wim van den Berg-Riet Bremer 

5 Bram Kruseman-Anna Kruseman-Harry Saaltink 

6 Ad van der Kuij-Petra van dr Kuij-Truus Ruarus 

7 Max Bremer-Carla van Tellingen-Ton Zegers 

8 Ellen van der Hoek-Hans Matthijs-Rijk Esko 

9 Cocky van der Loon-Aat Lankamp-Nel van Meerendonk 

10 Ria van Wegen-Wil Vendeville-Cees Vendeville 

11 Antoine Albrecht-Rolando Albergati-Frida Swart 

12 Evert Mol-Coby Huibrechts-Leny van Wijk 

Indeling triplettencompetitie 2019 
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         WoDoCo 
Hierbij de stand van WoDoCo. Voor degenen die niet weten waar de 
naam voor staat: het is de  WOensdagavond DOubletten COmpetitie, 
die  wij nu negen jaar samen met onze collega´s van Amicale spelen. 
Ieder jaar is er volop belangstelling om hierin mee te doen. De avon-
den worden om en om gespeeld bij de clubs. 
Wij zijn weer gestart in oktober en de laatste avond is gepland op 24 
april 2019. 
Er worden totaal zeven avonden gespeeld. Te beginnen met twee 
partijen, verder drie partijen en de laatste avond wederom twee par-
tijen. Daarna prijsuitreiking en een hapje-drankje. 
Dat de sfeer optimaal is blijkt wel uit al die jaren die worden ge-
speeld. Op de helft van het komende jaar komt er weer een lijst op 
het bord te hangen voor inschrijving. Als u al wat meer wilt weten kan 
dat bij Joop van Kersbergen van De Hakhorst of bij Herman Kok van 
Amicale.  Het schema waarin alle standen worden bijgehouden is van 
Bert den Uijl, die dit ieder jaar weer perfect voor ons maakt. 
 
Joop van Kersbergen 
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Het Sinterklaastoernooi op zaterdag 1 december  

telde 64 deelnemers.                                                                 

De toernooiwinnaar was Thea Rond. 

T ijdens het openingswoord van wedstijdleider 
Joop van Kersbergen spoorde hij een ieder aan een 
donatie te storten in de doos die op de balie stond. 
Hij liet zien dat de kartonnen doos met één hand op 
te tillen was en sprak de wens uit dat na deze dag 
twee handen nodig  zouden zijn vanwege de giften 
die er in zouden zitten.  
Maar ook het inschrijfgeld komt ten goede van deze 
stichting. 

Het Sinter-
klaastoer-
nooi staat 
ieder jaar in 
het teken 
van Habari. 
Dit is een 
stichting die 
zich inzet 
ter onder-
steuning 
van initia-
tieven in 
Afrika. Dit 
op het ge-
bied van 
scholing en 
gezond-
heidszorg. 
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De opbrengst van 406,90 zal dan ook worden overgemaakt naar Habari. 

     De stichting Habari had ook een veertiental prijsjes die waren meege-
nomen vanuit Afrika beschikbaar gesteld.  
 
     Er werden 3 partijen 
gespeeld. 
 
     Joop vertelde bij de 
uitslag dat er 10 dames 
waren bij de eerste 14 
en slechts  4 mannen, 
terwijl er toch ook pro-
minente mannelijke 
boulers aanwezig wa-
ren. Applaus volgde op 
deze opmerking,  
Na 3 partijen gespeeld te hebben waren er 9 spelers met 3 gewonnen 
partijen. Thea Rond nummer één met  3+24. Mooi gedaan Thea, je kreeg 
er een kleur van, top hoor. 
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     Tweede 
was Gré 
Burgers 
3+21, derde 
Coby Sebel 
3+20, vier-
de Paul 
Dijkstra 
3+18, vijfde 
Anneke Es-
ko 3+18, 
zesde Jan-
nie Korpel 
3+18, ze-
vende Rijk 
Esko 3+17, 
achtste Jo-
pie Voogt 
3+12 en 
negende 
Frida Swart 
3+11. Da-
mes, dit is 
een felicita-
tie waard, 
jullie heb-
ben slechts 
2 mannen toegelaten bij de eerste 9  met 3 gewonnen partijen.  
 
     Met 2 gewonnen partijen verdienden een prijs: Rudy Swart, Bram 
Kruseman, Annie Valkengoed, Eelke Algra, Addy Meuldijk en Piet van 
Opijnen. 
 
     De mensen achter de bar werden bedankt. Velen zeiden deze dag 

als prettig ervaren te hebben. 

Toernooiwinnaar 

Thea Rond 
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  Arnold’s 

Foto Ronald Kersten 

  Arnold’s 
Z 

oals elk jaar weer opnieuw word ik in de                                                      
maand december overvallen door emoties                                                        
welke mij in de andere elf maanden vrijwel                                                            
onbekend zijn. Van januari tot en met november                                    
kan ik bij wijze van spreken dagelijks rollebollend over de banen gaan 
als andere leden het niet eens zijn met mijn standpunten. Niets en 
niemand ontzie ik daarbij. Zowel persoonlijk als via mijn knipoog wijs 
ik mensen te pas en te onpas terecht. Onbarmhartig ga ik hierbij te 
keer. Zo niet in december. Leden die ik in november bij wijze van 
spreken nog finaal de grond in kon trappen benader ik in december 
uiterst vriendelijk en toon ik belangstelling in haar of zijn persoonlijke 
omstandigheden. Een beetje conform de warme uitstraling van onze 
club, zeg maar. Bij ziekte of andere vervelende omstandigheden, al-
tijd staan bestuur en leden klaar om aandacht te geven aan hen die 
daarin terecht komen. Zolang je lid bent van onze club.  
     Er gebeurt nu iets waardoor zelfs ik van mijn eerder genoemde 
vriendelijkheid in december afwijk en weer om me heen ga slaan. Ik 
kan het dit keer niet laten. Als één van de meest vriendelijke en lieve 
mensen van onze vereniging in mijn ogen onrecht wordt aangedaan 
trek ik mijn gele hesje aan en klim op de barricaden. Ik heb het over 
Ger Schouten. Ze heeft inmiddels de respectabele leeftijd bereikt van 
94 jaar. Haar gezondheid laat het al een tijdje niet meer toe om haar 
zo geliefde spelletje te komen uitoefenen. Dit tot haar grote spijt 
want ze deed het zo graag. Ze is al 27 jaar lid van onze vereniging. Ze 
heeft dus nog een aantal jaren gespeeld op de oude locatie bij het 
pannenkoekenrestaurant De Hakhorst. Je kunt hier dus met respect 
best spreken van een oudgediende. Zevenentwintig jaar! Eerst samen 
met haar man Wim en toen deze in 2009 overleed heeft ze nog 9 jaar 
van het spelletje mogen genieten. Met heel veel verdriet heeft ze 
haar lidmaatschap per 1 januari 2019 moeten opzeggen. Omdat ze 
wel nog steeds betrokken wil blijven bij onze club heeft ze het be-
stuur verzocht om begunstiger te mogen worden.  
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  Namens het bestuur heeft Ger het antwoord gekregen dat we bij 
De Hakhorst geen begunstigers meer kennen. Ze mag wel een gift 
overmaken, graag zelfs. Ze mag zelfs haar boules aan de club schen-
ken of te koop of te geef aanbieden via het Bouletin. Maar begunsti-
ger worden kan niet meer. U kunt zich voorstellen dat Ger hier, na 27 
jaar, enorm verdrietig over is. Gehesen in mijn gele hesje sla ik de sta-
tuten er maar eens op na. Zoals de statuten er nu liggen kennen we 
bij De Hakhorst leden, jeugdleden, leden van verdiensten, ereleden 
en begunstigers. Volgens mij is het nog steeds zo dat voorstellen tot 
wijzigen van de statuten voorgesteld en bekrachtigd moeten worden 
in een AV. Voor zover ik me kan herinneren is er met betrekking tot 
het laten vervallen van de begunstiger nooit een voorstel geweest. En 
mocht er wel een dergelijk voorstel zijn geweest dan kan ik me niet 
voorstellen dat een AV daarmee instemt. Kortom, volgens mij is het 
afwijzen van het verzoek van Ger om begunstiger te worden onte-
recht. Het argument dat ik zijdelings heb opgevangen dat het Bouletin 
uitgeven aan een begunstiger meer kost dan dat een begunstiger per 
jaar betaalt is volgens mij ongegrond. Nou weet ik niet welk bedrag 
was vastgesteld voor een begunstiger maar een Bouletin komt op 
jaarbasis ongeveer op 12 euro. Vraag je dat van een begunstiger dan 
ben je al kostenneutraal. Buiten dit alles vind ik dat je het moreel niet 
kan maken om iemand na 27 jaar aan de kant te schuiven. De warmte 
van de club stopt dus bij de deur van het clubhuis. Er schijnt trouwens 
nog iemand een brief te hebben gekregen waarin stond dat hij geen 
begunstiger kan worden. Er schiet me ineens de legendarische zin van 
Henk Spaan uit de satirische serie Pisa te binnen. Vuilnisman, mag 
deze zak ook mee? 
 
Boule en begunstig met plezier. 
 
PS: Als het goed is heeft Ger intussen excuses ontvangen van het Be-
stuur en mag ze begunstiger worden. Ben benieuwd hoe dit afloopt. 
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   Kersttoernooi      

14 dec. 2018 

 
Het toernooi was net als voorgaande jaren 
weer druk bezet, 76 deelnemers hadden zich 

hiervoor ingeschreven. De winnaar was 
Piet van Opijnen. 
 

     Na de speelronden was 
het even puzzelen welke 
stand nu bij wie hoorde om-
dat er wat verkeerde stan-
den ingevuld waren. Maar 
na alles ingevuld te hebben 
en nog eens gecontroleerd 
te hebben is uit eindelijk 
toch de lijst met de standen 
opgemaakt en kon als volgt 
de winnaar bekend worden. 
 
     13 deelnemers hadden 3 
partijen gewonnen met als 
eerste geëindigd Piet van 
Opijnen met 3 + 29. 
Een goede tweede plaats 
was voor Paul Dijkstra met 3 
+ 24 en de derde eindigde 
de eerste dame n.l.  Anja 
Engelbert ( met een mindere 
partij) even eens 3 + 24, de 
vierde plaats was voor Wim 
de Vries en op de vijfde 
plaats was voor Hans de 
Vaal. 
 

 

1 
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        Verder hebben 26 deelnemers 2 
partijen weten te winnen en 24 
deelnemers 1 partij. Ook waren er 
12 deelnemers die helaas wat min-
der geluk hadden en zij moesten 
het doen met alleen verliespartijen. 
 
     Dankzij de dames van de prijzen-
inkoop hebben alle deelnemers  een 
prijs kunnen uitzoeken. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vóór de prijsuitreiking heeft Antoine 
Albrecht even het woord genomen 
met waardering voor het bestuur, de 
sportcommissie, de barbezetting en de 
redactie van het Bouletin. Hiervoor 
bedankt namens allen. 
 
     Het toernooi kan niet zonder de 
mensen achter de bar en deze avond 
waren dit Anneke Esko, Rijk Esko en 
Ad Kooijman en ook de dames van de 
prijzeninkoop Anneke Verf en Edith 
van der Loo waren belangrijk. 

2 

3 



46 

 

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 barroos-

ter@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. Kersber-

gen 

vz. algemeen 033-8886150 

Klusteam Willem Verboon vz. algemeen  0610190505 

Lief en Leed Tjitske Moro vz. algemeen 0622201110 

Oud Papier Ton Jetten  vz. algemeen 033-2770699  

Sponsor Harry Saaltink algemeen 0612859943  

Sport Anton Kunen-

borg 

vz. algemeen 0653950271 

Systeembeheer Anton Kunen-

borg 

netw. hard-/

software  

033-2586412 

Website Frans van der 

Loon 

redactie 033-7370102 

Medisch Nanja Heijke contactper-

soon 

0630598156 

Audio/visuele 

apparatuur 

Cees Vendeville co. algemeen 033-4940484  
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De historie van de club 
Jeu-de-boulesclub De Hakhorst is opgericht op 29 april 1980.  Vanaf 1 mei 

kon er al worden gebould en op 23 mei werd de accommodatie  3 banen 

groot, geopend met een tête-á-têtewedstrijd tussen burgemeester 

J.W.M. Rademaker en de wethouders G. van Woudenberg en                     

J. Mandemaker. De burgemeester won met 12 – 9 - 4. Het feest werd  

verder opgeluisterd door de Gouden Klomper Dansmariekes en de            

7-mans sterke Totus Dixieland Jazz Band. Het aantal banen werd binnen 

enkele maanden uitgebreid naar 5. Nu staat er een hal met 16 binnenba-

nen en is er een buitenterrein met 32 banen. De club heeft in 2019 bijna 

300 leden. 

Het eerste grote toernooi vond plaats op 26 augustus 1980. De winnaars 

waren Janssen/De Ridder. Wel zo leuk, dat waren initiatiefnemers/

oprichters van de club. Ook nam men al snel deel aan districtscompetities. 

Nu, in 2019, nemen meer dan 100 leden daaraan deel.  

Openings– en speeltijden 

Barmedewerkers dienen tenminste 15 minuten vóór deze tijden            
aanwezig te zijn. 

 Openingstijd 1) Speeltijd 2) Bar open 

maandag 19.30 - 24.00 20.00 - 23.00 19.30 - 23.30 

dinsdag 12.30  - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

woensdag 12.30  - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

donderdag 12.30  - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

vrijdag 19.30  - 24.00 20.00 - 23.00 19.30 - 23.30 

zondag 12.30  - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

1e Dinsdagtoernooi 12.30  - 17.30 13.00 - 17.00 12.30 - 17.30 

Koffietoernooi 09.00  - 14.00 09.30 - 13.00 09.00 - 13.30 

Vrijdagavondtoernooi 18.30 - 01.00 19.30 - 24.00 18.30 - 00.30 
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