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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
11. foutje penningmeester 12. e.v. flyers toernooien  18, HH2 kampi-
oen!  21. tussenstand WoDoCo 22. Jozias zwaait af 23. doeslief 24. ge-
dicht van Max 28. oproep Lief-en-Leed 42. scheidrechters testen 

Kopij: inleveren uiterlijk  maandag 27 mei 11 uur.  

Het Bouletin van juni komt uit op vrijdag 31 mei. 

Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 27 mei van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 28 mei van 12.15 - 12.45 uur. 

Sportcommissie-          Anton Kunenborg                    0653950271        
voorzitter                    sc@jbcdehakhorst.nl 

Voorzitter Ad Kooijman 0649896145  
 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 Conny van Cleef 0334952361 
                                    rcvancleef@telfort.nl 
 
Lid Kees Duerink 0655363291 
 keesduerink@gmail.com 
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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!! 
***) zo. 9 juni gesloten, Eerste Pinksterdag.!! 

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

zo. 28-04 Open Husseltoernooi 13.00 uur 

di. 07-05 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

za. 11-05 PVB RSR 2e dag 10.00 uur 

wo. 15-05 Koffietoernooi 09.30 uur 

za. 18-05 Lentetoernooi **) 10.00 uur 

di. 21-05 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

vr. 24-05 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

za. 25-05 Party. Alleen voor genodigden!!!! 14.30 uur 

zo. 26-05 Open Husseltoernooi 13.00 uur 

do. 30-05 Dauwtraptoernooi **) 07.00 uur 

di. 04-06 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

zo. 09-06 Gesloten!!! Eerste Pinksterdag.  

ma. 10-06 Pinkstertoernooi **) 10.00 uur 

wo. 12-06 Koffietoernooi 09.30 uur 

za. 15-06 Party. Alleen voor genodigden!!!! ? 

di. 18-06 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

vr. 21-06 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

za. 22-06 Party. Alleen voor genodigden!!!! ? 

za. 29-06 Bostoernooi. **) (intern) 10.30 uur 
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Van de secretaris 

Bestuursvergadering  

Op 18 april kwam het bestuur, verrijkt met twee                                          
nieuwe bestuursleden, voor de eerste maal bij elkaar. Dat was even 
wennen. Het was een drukke middag. Van het uitleggen hoe de spelre-
gels waren tot nieuwe plannen en enkele taakverdelingen, er kwam 
van alles voorbij. Een ieder deed zijn zegje. Met daarnaast een voor-
zitter die voor de eerste maal het enthousiasme van zijn bestuursleden 
in toom moest houden. Enfin, de kop is eraf. 
16 Mei komt het bestuur wederom bij elkaar voor haar maandelijkse 
vergadering. Ideeën zijn van harte welkom. Spreek gerust één der    
bestuursleden aan.  
 

Mailbox 
-Het Nieuwsbouletin van de NJBB laat een video zien over de nieuwe 
contributiestructuur. Tevens kondigt zij aan bezig te zijn met een              
nieuwe opzet van de ledenadministratie. Diana en Irene melden zich 
aan voor de workshop.                                                                                                 
-Onze club heeft een bedankkaartje ontvangen vanwege de aandacht 
die er door onze leden besteed is aan het overlijden van Harry Saaltink. 
Ook de fam. Van Harten bedankt ons voor het medeleven bij het over-
lijden van Cor van Harten.                                                                                 
-De studenten welke voor het onderzoeksproject Sport en Veiligheid 
gaan, zullen ons in week 19 vereren met een tweede bezoek. Zij gaan 
dan gericht enkele gesprekken aan met onze clubleden. Echter niet 
zonder van te voren in overleg te gaan met Ad van der Kuij en/of Irene.   

 
Aanverwante zaken                                                                                             

Tijdens de bestuursvergadering heeft Kees van Duijn informatie        
verstrekt over de Sponsorcommissie. Wat heeft zij bereikt en hoe gaat 
de commissie te werk was een hot item binnen het bestuur.  
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Frans van der Loon draagt mede zorg voor de advertenties; Cees                
Vendeville zorgt voor de dia- en beeldschermpresentaties; Ad van der 
Kuij doet het financiële gebeuren, en het secretariaat zorgt voor de 
sponsorovereenkomsten. Kees van Duijn neemt de acquisitie voor zijn 
rekening. De voorlichting heeft veel duidelijkheid verschaft binnen de 
groep.                                                                                                                           
-  De  vacature voor Content Beheer Website is naar wens vervuld. Max 
Bremer zal zich bezighouden als redacteur van de website. Redacteur 
Bouletin Frans van der Loon en Max Bremer ontvangen uit twee mail-
boxen, t.w. Redactie@ en Website@, berichten om niets te missen aan 
informatie. Omdat de splitsing in redactie Bouletin en website nieuw is 
zal de ervaring hierin over enige tijd meer opheldering gaan geven om 
tot een juiste manier van werken te komen.  
– We blijven nog steeds zoekende naar een nieuw bestuurslid en oplos-
sing voor de vacature facilitair medewerker. Vele handen maken licht 
werk.                                                                                                                                 
– Fiets je graag een stukje om voordat je naar huis gaat of vind je fiet-
sen überhaupt een geweldige sport: Denk er dan eens over na om onze 
sponsors maandelijks met het Bouletin aan huis te verblijden.                             
- Om volgend jaar het 40ste jubileum van JBC De Hakhorst te vieren zoe-
ken we nog leden waarmee we een commissie Jubileum op kunnen 
zetten. In samenwerking met een bestuurslid komen we vast en zeker 
tot een spectaculair, onvergetelijke dag. MELD JE AAN bij de secretaris.  
– Het doel van de Grote Clubactie 2018 was een nieuwe diepvrieslade-
kast aan te schaffen. Beste barmedewerkers, hij is onderweg. En Rijk, 
wat fijn dat je nu niet weer iedere ochtend om 05.00 uur ijs moet krab-
ben bij ’t Sluisje !!                                                                                                            
– Het zal jullie niet ontgaan zijn: We hebben er een aantal sponsors bij. 
Te weten:  Interly, Midland tours en Decokay van Slooten. Momenteel 
zet Kees van Duijn zich tevens in om ons boulodrome aan te kleden met 
een aantal spandoeken.                                                                                                
– Om het gebruik van plastic in de kantine te reduceren gaan we op 
zoek naar een sponsor die ons kan helpen aan kartonnen bekertjes. Zo-
dra de voorraad plastic lepeltjes op is, gaan we de metalen gebruiken.  
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- De Algemene Leden Vergadering.  
Het bestuur voelde zich verrijkt met de ondersteuning van technisch 
voorzitter Martin Borst. De vergadering verliep voorspoedig en de 
sfeer was goed. Het aantal geldige stemmen inclusief (26) machtigin-
gen kwam op 103.  13 Personen hadden zich afgemeld.  Ad Kooijman 
is gekozen tot voorzitter, Conny van Cleef en Kees Duerink tot be-
stuurslid. Gefeliciteerd. We zien uit naar een plezierige samenwerking.                                                      
– Ook dit jaar doen we mee aan de Grote Clubactie. Met de opbrengst 
willen we ons jubileumgeld ietwat verhogen.                                             

– Voor de Medewerkersdag verwijs ik jullie naar het verslag verderop 
in dit blad.                                                                                                                              
– De wervingscommissie is druk bezig met het opzetten van een actie 
voor de maand september genaamd: Heel Leusden Boult. Later meer. 
– Het bestuur wil graag weten wie bezwaar aantekent tegen de reser-
vering van € 5000 voor het 40-jarige  jubileum. Meld dit bij het secre-
tariaat.                                                                                                                    
– De Banencommissie meldt dat het afdekken met folie van de buiten-
banen in een succes hebben geresulteerd. Het schoffelen, harken en 
plukken/vegen kon nu voor een groot deel achterwege blijven. 
 
Irene Maes-van der Werff 
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Een penningmeester stoot zijn kop nooit twee keer tegen 
dezelfde steen. 
                                         Nou, deze wel hoor!! 
 

V orig jaar toen ik thuis kwam van de A.L.V. dacht ik: Esko je hebt 
een fout gemaakt. Je was enthousiast over het resultaat dat te dan-
ken was aan de opbrengst van de party’s. Natuurlijk  helpt het mee, 
maar de meeste opbrengst komt toch uit de contributies, omzet bar 
en ga zo maar door. 
Een foutje dus in 2018 en in 2019 doe ik precies hetzelfde. Weer 
noem ik de omzet van de party’s, die dan zorgt voor het positieve 
resultaat. 
Helemaal fout dus!! 
 
     Ik ben niemand tegen gekomen die zei: Man, waarom noem je al-
leen de party’s, ben je dan b.v. het resultaat van oud-papier vergeten 
of van de Grote Club Actie enz.. 
 
     Niemand heeft naar mij toe gereageerd, dus daarom hoef ik er 
niets over te zegen maar: 
toch wil ik iedereen bedanken voor het werk dat jullie verricht heb-
ben om dit resultaat te behalen. Volgend jaar ga ik deze fout niet 
meer maken want een penningmeester die drie keer zijn kop stoot 
ben ik niet. 
 
Rijk Esko   
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I n het vorige Bouletin was het al aangekondigd en het is gelukt: 
we zijn kampioen in de 5e klasse van de Nationale Petanque Competitie 
(NPC), seizoen 2018-2019. 
 
     Vooraf aan de laatste wedstrijd tegen de Nijeboulers en in Nijkerk wa-
ren de spanningen merkbaar, immers er moest minimaal gelijk worden 
gespeeld. 

            

Een mindere eerste ronde leverde 2 verloren wedstrijden op en  gelukkig 
1 gewonnen wedstrijd. 
 
     We begonnen zo met een 2 tegen 1 achterstand aan de volgende           
(triplette)ronde.  
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     Het lukte om beide tripletten te winnen, waardoor de achterstand 
van 2 tegen 1 werd omgebogen naar een voorsprong  van 3 tegen 2. 

Dit gaf ons de nodige stimulans en met een winst wisten we de laat-

ste 3 doubletten naar onze hand te zetten. 

     Met een einduitslag van 6 tegen 2 winst en 28 saldo punten zijn we 

toch nog ruimschoots kampioen geworden. 

Einduitslag plaats 1 en 2. 

 

     Na afloop hebben we de felicitaties van diverse kanten mogen ont-

vangen en ook het hapje en drankje smaakte dubbel zo lekker. 

Team Hakhorst 2 

Anja Engelbert, Cora Martens, Dolly Wijnbelt, Tjitske Moro, Arie Wijn-

belt, Paul Dijkstra, Tom Martens en Koen Verf. 

Toevoeging: 

HH 2, van harte gefeliciteerd hoor met deze prestatie.                                 

De gehele club geniet ervan en is er trots op. 

Rank 
Vereni-

ging 
Ge-

speeld 
Winst Gelijk Verlies Punten 

Saldo 

Punten 
Saldo 

1 De 

Hak-

12 9 1 2 19 28 185 

2 PVN 3 12 7 3 2 17 16 168 

Oud worden is geen kunst, er 

mee leren omgaan wel. 
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Nieuwe leden 
Rob van Asten op                                                                                                            
18 maart 2019 
Rob, van harte welkom. 
 
Opzeggingen 
Geert Steenge op 4 september 2018 m.i.v. 31 december 2018 
 
Overleden 
Cor van Harten op 18 maart 2019 
 
Aantal leden op 19-04-2019 conform telling onderaan de ledenlijst = 272 
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plaats team nr spelers G W S 

1 team14 Will Rademakers+Arnold van der  Loo 11 11 83 

2 team17 Jan Kuiper+Ton Jetten 11 8 51 

3 team2 Marian Vreeswijk+Henk Boer 11 8 29 

4 team7 Joop de Wilde+Bertus Danen 11 8 27 

5 team11 Tiny Ham+Slimen Ben Ahmed 11 7 39 

6 team20 Piet Boddeman+Willem Verboon 11 7 29 

7 team10 Koen Verf+Paul Dijkstra 11 7 18 

8 team19 Carla de Wilde+Joop van Kersbergen 11 7 14 

9 team12 Ans Maes+Frank Maes 11 7 11 

10 team5 Will Vendeville+Cees Vendeville 11 6 -6 

11 team9 Fred Schaap+Karel Termaaten 11 6 -9 

12 team6 Lydia Stroebel+Peep Vreeswijk 11 5 0 

13 team8 Timo Kraak+Anja Engelbert 11 5 0 

14 team16 Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt 11 5 -11 

15 team3 Riet Bremer+Max Bremer 11 4 -15 

16 team15 Bart Berens +Henk Renkers 11 3 -28 

17 team18 Cor van den Heuvel+Annemieke van der Vorst 11 3 -46 

18 team1 Herman Kok+Harry Wolters 11 2 -58 

19 team4 Elly van den Heuvel+Eliza de Neef 11 1 -52 

20 team13 Patrick Hogenes+Tijmen de Kruijff 11 0 -76 

 

WoDoCo tussenstand 

N og slechts één avond te spelen.  De stand laat zien dat  het 
winnende team al bekend is. 
    Het is niet te begrijpen hoe zij dit hebben versierd.  
     De geruchten gaan dat, als de tegenstander even niet stond te    
kijken er als de donder 2 boules bij het but werden gelegd. 
(Jammer dat het nu geen 1 april is.) 
 
     Maar voor de andere plaatsen is het nog best spannend. Daar kan 
nog heel veel in veranderen. 
     We zullen zien. Op woensdag 24 april a.s. is het de laatste avond. 

De einduitslag komt in het Bouletin van juni. 
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Jozias de Zeeuw gestopt als                                            

coördinator klussenteam 

O ngeveer acht jaren geleden heeft Jozias de taak van coördi-
nator van het klussenteam op zich genomen nadat zijn voorgan-
ger Cor Hooijer er mee stopte. Met tomeloze inzet heeft Jozias 
sinds die tijd veel energie en tijd gestoken om het vele werk te 
doen. 
Niet alleen op de maandagochtenden, maar te pas en te onpas 
stond Jozias klaar om advies te geven, er bij te zijn en het bestuur 
te informeren.  
 
     Om een paar van de vele klussen te noemen: het plaatsen van 
het hek en toegangspoort aan de achterzijde en de daarbij beho-
rende bestrating, de gigantische klus aan het verwijderen van de 
bielzen en het plaatsen van de huidige afscheiding rond onze           
buitenbanen, de bestrating van het terras. Natuurlijk heeft Jozias 
dat niet in zijn eentje gedaan. Het was een hele ploeg die daar 
mee bezig was, maar er moet toch maar een de coördinator zijn. 
 
     Jozias hield ook bij hoe het zat met de veiligheidsinspecties van 
het gebouw. De Securitascontrole werd door hem gevolgd en hij 
probeerde daar ook wat meer variatie in te krijgen, dus de dienst 
moest niet steeds op dezelfde tijdstippen controleren. Moest er 
bijvoorbeeld een inspectie van het brandmateriaal plaats vinden, 
Jozias was erbij. 
 
     Helaas bood de thuissituatie hem niet voldoende ruimte om 
deze taak te blijven vervullen. Mantelzorger zijn en veel tijd      
steken in het klussenteam ging niet samen en dus moest Jozias de 
scepter overdragen aan Willem Verboon. 
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 #DOESLIEF. 
 

“ Door gebrek aan empathie van sommige leden zijn er nieuwe leden 
tijdens hun introductie afgehaakt”  
In een soortgelijke bewoording hield de technisch voorzitter op de 
ledenvergadering een pleidooi om sportiever met elkaar om te gaan. 
Gelukkig heb ik een positieve ervaring in deze. Het verbaasde me zelfs 
dat een dergelijke houding bestond op onze club. Tot de daarop      
volgende, overigs gezellige Medewerkersdag. 
Mijn teamgenoot was duidelijk niet tevreden over mijn werpgedrag.   
Ik “ bakte “ er ook niets van, in zoverre had hij gelijk. Echter op een 
onsportieve manier uitte hij zijn onvrede meerdere malen, luid en 
duidelijk. Wie gaat hier beter van spelen? Ik in ieder geval niet. Zijn 
opmerkingen subtiel proberen te pareren, lukte mij niet. Het pleidooi 
van de technisch voorzitter kwam bij me op. Een dergelijke houding 
komt dus wel voor op onze club. 
Misschien heeft of had deze bouler een geldig excuus voor zijn gedrag.  
Toch hoop ik dat de korte-lontjescultuur aan onze club voorbij zal gaan 
en wil bij deze hier voor pleiten. We zijn niet allemaal even goede 
boulers. 
 

Vroegtijdig vertrekken van spelers tijden het husselen. 
 
Kunnen we bij vroegtijdig vertrek van spelers de resterende spelers de 
laatste ronde niet, vrijblijvend, laten aansluiten bij de nog spelende 
groepen? 
Vraag het of bied het aan, dan speel je toch gewoon een triplet.         
So What. 
We zijn er toch ook voor de gezelligheid? Als we wat toeschietelijker 
zijn, hoeven er niet overal regeltjes voor worden bedacht. 
 

     Ik eindig met de insteek van de technisch Voorzitter: #DOESLIEF. 

 
Piet Schilder. 
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Bouleclub aan het Sluisje   
Melodie: We hebben een woonboot, hij ligt aan de Amstel 
 
In de regio Leusden vind je veel mensen, 
die willen graag boulen maar weten niet waar 
ze weten niet half wat ze zo moeten missen 
en dat er een club is, die staat voor ze klaar. 
 
Die bouleclub De Hakhorst is prachtig gelegen 
in een lommerrijk park met een zonnig terras, 
een waar eldorado, de sport is een feestje, 
we groeten elkander en heffen het glas. 
 
Refrein: 
We hebben een bouleclub, die ligt aan het Sluisje, 
een gezellige bouleclub, die voelt als ons home, 
daar spelen we samen, de kantine ons huisje, 
op prachtige banen, een groot boulodrome. 
 
We hebben een bouleclub, de grootste de mooiste, 
daar in het Valleipark ligt ons ideaal, 
en ben je een keertje in de buurt van het Sluisje 
kom dan naar De Hakhorst, gerust allemaal. 
 
Gelukkig voor hen die maar door bleven zoeken, 
ze vonden ons sportpark niet ver van hun huis, 
daar dicht bij het Sluisje achter hekwerk met bomen, 
daar liggen de banen, daar voelt men zich thuis. 
 
Een sport die verbroedert dat is jeu-de-boulen, 
voor jong en voor oud en voor sociaal contact, 
je speelt met plezier in de hal of erbuiten 
en merkt dat het boulen je helemaal pakt. 
 
Refrein: 
 
Max Bremer 
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56 boulers  hadden zich gemeld om op 

de  eerste dinsdag  van de maand een 
lekker partijtje te boulen.                   

Wil Boer won!!!! 

 
     Gezien de weersomstandigheden, 
een lekker zonnetje, was het goed uit 
te houden om buiten te spelen. 
Zo ook de tweede partij, maar de kraan 
die boven werd geopend gooide roet in 
het boulen, dus naar binnen. 
 
     Na 2 partijen te hebben gespeeld 
stak Dicky Willigenburg met een saldo 
van 24 met kop en schouders boven 
een ieder uit. Zij werd gevolgd door 
Gerda Vonhof met een saldo van 17  en 
Wil Boer met 16. 
De eindstand na 3 partijen had dan ook een verrassende uitslag:      
Wil Boer was winnaar met 3+22, tweede was Gerda Vonhof 3+22, der-
de Marco van Gils 3+22, vierde Sanna Borst 3+ 16, vijfde Johan Wijn-
berg 3+15, zesde Martin Borst 3+15, zevende Koen Verf 3+14, achtste 
Joop van Kersbergen 3+14 (Joop leidde het toernooi ook), negende 
Piet Boddeman 3+13 en tiende Cilia Verburg 3+12. 
   
     Met 2 gewonnen partijen ook een prijs: Dicky Willigenburg +23, 
jammer Dicky, Jan Bosma, Anna Kruseman, Wim de Vries, Max Bre-
mer, Bram Kruseman. Met 1 gewonnen partij ook nog prijs: Kees Due-
rink, Ingrid Saul, Tineke Verheij, Gerard jansen, Wil Vendeville en Tjits-
ke Moro.  
 
     Er waren 2 poedelprijzen: voor Tiny Ham en Antoine Albrecht. 
Maar Antoine was al naar huis, dus was Gerda van Bruggen de gelukki-
ge. Dank voor de mensen achter de bar en van de prijzeninkoop. 

Wil Boer won het Eerste-dinsdagtoernooi van april 
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 Oud papier, opbrengst 1e kwartaal 
De maandelijkse opbrengst in kilo’s wordt in een staafdiagram getoond 
op de monitor in ons clubhuis. De 2 kleuren tonen de opbrengst van dit 
jaar en vorig jaar naast elkaar en dat geeft een duidelijk beeld per 
maand. Maar hoe zit het met de totale opbrengst van de maanden sa-
men? Het antwoord wordt elk kwartaal vermeld in ons Bouletin. 
Het 1e kwartaal van dit jaar zit erop met als resultaat dat er dit jaar 300 
kg minder werd ingeleverd dan vorig jaar. In geld uitgedrukt is de op-
brengst €12,- minder. Valt dat mee? 
Nou, eerlijk gezegd zijn de verwachtingen niet helemaal waargemaakt. 
De oorzaak? Dat weet ieder voor zich. 
 

Inlevertip 
Waarom de club niet steunen met je oud papier dat je dan maar niet aan 
de straatkant zet? 
Ach, natuurlijk is vervoer per auto makkelijker als per fiets. Toch zie ik 
een lid uit Amersfoort met volle fietstassen iedere maand trots z’n portie 
inleveren. 
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Een ander bekend argument is: dan moet je een grote doos hebben, 
lastig om daar aan te komen. En als je er dan één hebt dan ben je die 
na inlevering kwijt en moet je weer 
op zoek. 
Hoe zet jij je oud papier dan aan de 
straat? O, in zo’n plastic vouwkratje? 
Misschien goed om te weten: je 
krijgt je doos terug als je daar even 
om vraagt. En het leuke is dat je bij 
inlevering met een plastic kratje, je 
kratje terug krijgt zonder erom te 
hoeven vragen. 
Makkelijker kunnen we het niet maken. Doe je mee?  
De volgende inleverdata zijn 29 en 30 april.  
 
Max Bremer 
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Lief en Leed. 
 

 

B este boulers, graag even jullie aandacht voor het volgende: wij 

proberen zo veel mogelijk alles  betreffende lief en leed in de club bij 

te houden middels kaarten, telefoontjes, bloemen of een  bezoekje. 

     Het zou jammer zijn als we iets zouden vergeten. Meldt het ons 

wanneer jullie iets weten of horen zodat wij er actie op kunnen onder-

nemen. 

     In verband met de privacy informeren wij vooraf de betrokkenen. 

Groet en dank van 

                                                                                                                              

Tjitske Moro en Eelke Algra 
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van 10 april 2019 

 

E r waren 49 koffiebou-
lers, 22 vrouwen en                  
27 mannen.   
 
     Bij het begin van het 
toernooi was het 4 graden 
en er stond een gure 
wind. Dus werd het spelen 
in een lekker verwarmde 
hal. 
 
     Deze keer had iedereen een prijs: koffie met vlaai.  
 
     Na 2 partijen waren de koplopers:  Rob Geurts met een saldo van 17, 
Tiny Ham ook saldo 17, Joop van Kersbergen saldo 16 en Ton Jetten sal-
do 15. 
Na de derde  partij zaten deze elkaar knap op de hielen, doch de grote 
winnaar werd meespelend wedstrijdleider Joop van Kersbergen met 
3+28. 
Tweede werd Jaap Zarkema 3+26, derde Tiny Ham 3+22, vierde Ton 
Jetten 3+ 22, vijfde Arie Wijnbelt 3+18, zesde Piet Schilder 3+12 en ze-
vende Dolly Wijnbelt 3+11. 
Er waren 19 spelers met 2 gewonnen partijen waarvan eerste Bram 
Kruseman, tweede Dicky Wiligenburg en  derde Ans Otten. Als er een 
poedelprijs zou zijn had Albert van  den Tweel die verdiend. 
 

     Dank voor de mensen achter de bar en inkopers van de vlaaien. 

De winnaar. Voor wie hem niet    
kent: Joop van Kersbergen!! 

(goede fotograaf! ) 
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V oor het Vrijdagavondtoernooi van maart hadden 38 spelers zich 
bij leider Joop van Kersbergen gemeld. Nog geen zomeravond, dus 

werd lekker binnen gespeeld.   Cora Martens won het toernooi!!! 
 
     De koploper na 2 partijen was 
Wim de Vries met een saldo van 
24. Maar het zou in de derde par-
tij blijken dat hij dit niet vast kon 
houden. Tweede was Cora Mar-
tens met 16 en derde Will Rade-
makers met 15. 
 
     Na de derde partij hadden  5 
spelers 3 gewonnen partijen, al-
len goed voor een prijs. 
Toernooiwinnaar Cora Martens  
eindigde op +29. Tweede was op 
eerbiedige saldoafstand Will Ra-
demakers +20, derde Tiny Ham 
+16, vierde Jan Kuiper +14, vijfde      
Albertje Fledderus +9. 
 
     11 spelers wonnen 2 partijen.  
Goed voor een prijs:  Wim de Vries, Harm Fledderus, Pascale Lhoste, 
Albert van den Tweel, Wil Vendeville, Piet Boddeman en Tom Martens. 
 
      Met 1 gewonnen partij mochten naar de prijzentafel: Ank Christ, 
Kees Duerink, Dicky Willigenburg en Christien Kuiper.  
 
     De poedelprijzen waren voor Annette Rademakers en Paul Smul-
ders. 

   Cora wint het Vrijdagavondtoernooi van maart 
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V rijwilligers maken het verschil tussen een goed en een niet goed 
draaiende club. Iets dat het Bestuur van Jeu-de-boulesclub De Hak-
horst heel goed beseft. De bestuursleden, heel bijzonder: zelf vrijwil-
ligers en 2 versgebakken nieuwe, bieden daarom alle andere vrijwil-
ligers eens per jaar een feestelijke dag aan met boulen, drinken en 
eten. De bestuursleden deden met hulp van een aantal anderen, hoe 
fijn kan het zijn!,  alle voorbereiding en alle taken tijdens de dag. 
 
     De dag begon met ochtendvorst, brrrr., dus het werd binnenspelen.   
  

            3 leden van het Bestuur vormden het ontvangstcomité 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-s978hM_hAhUCalAKHW28C_wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fkorpsmuziek.nl%2Fnationale-vrijwilligersdag-helft-nederlanders-doet-vrijwilligerswerk%2F&psig=AOvVaw2i9Ng7
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     De nieuwbakken voorzitter Ad Kooijman, blijkbaar een positief 
denkende man, stelde dat het weer in de middag het misschien zou 
toelaten dat de spelleiding zou besluiten om de laatste partij buiten 
te doen plaatsvinden. Maarrrrr, weer brrrrrr…, in de middag waren er 
zelfs natte sneeuw– en hagelbuitjes. Ad stelde ook, en hij wenste dat 
ons ook toe, dat wij waarschijnlijk een fijne dag zouden gaan beleven. 
En wat bleek? Daarin had hij wél gelijk.  
 
     Er waren 8 commissies, evenals vorig jaar bestaande uit de Baan-
commissie, Wedstrijdleiders Recreatie, Barcommissie, Klusteam, Di-
versen, Oud-papier, Sportcommissie en Groencommissie. De kleinste 
was Oud-papier met 4 deelnemers en de grootste de Barcommissie 
met 36 deelnemers. 
 
     Luttele minuten na 10 uur werd het startschot gegeven aan de 85 
spelers voor de eerste van de 3 te spelen partijen. Die partijen waren 
wel een beetje bijzonder: je speelde voor het resultaat van een com-
missie, maar je kon tegelijkertijd spelen tegen een ander uit dezelfde 
commissie. Maar niet getreurd, het ging vooral om de gezelligheid. 

Wedstrijdleider Karel (r) met assistent Joop. 
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     Na 2 partijen was de lunch gepland. Maar wat bleek? De lunch was 
niet door de cateraar gebracht. Het bestuur in lichte paniek. Bellen. Er 
werd niet opgenomen. Wat nu? Er werd besloten om bij de Kippie-
winkel een aantal gerechten te halen en inmiddels de derde partij te 
laten spelen om de tijd op te vullen. 
     De verrassing werd nog groter toen na enige tijd ineens de cateraar 
zich meldde. Het kwam dus toch nog in orde. De cateraar had een an-
dere tijd, een uur later dan gedacht, genoteerd. Nee, we gaan geen 
naam noemen van degene die de fout gemaakt heeft. Had hij/zij mis-
schien de wintertijd nog niet ingewisseld voor de zomertijd?                    
Maxima zei het heel vriendelijk: “hij was wel een beetje dom”. 
 
     Afijn, zand er over. Figuurlijk gesproken natuurlijk. We hebben het 
hier wel over etenswaren. 
 

Er waren meer dan 100 personen. Dus 

moesten er ook in de hal (linker foto)

zitplaatsen worden gemaakt. 

Heel mooi       

gedekt!! Maar 

deze tafels    

hadden er  om  

12.30 uur anders 

uit  moeten zien. 
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     De vrouwen hebben zich goed geroerd. Bij de einduitslag werden de 

eerste 4 plaatsen veroverd door vrouwen, aangevoerd door                             

Nely Verschuur. Plaats 5 was voor de eerste man, nl. Ed van Pinxteren. 

Daarna, hoe goed, weer 6 vrouwen. Dus bij de eerste 11 slechts 1 man. 

     De commissie Diversen had de beste score, nl. gemiddeld aantal       
gewonnen partijen  per persoon 2. Zij haalden een gemiddeld saldo per 
persoon van 7½.  
 

Het kwam toch nog goed. Een mooi  en lekker buffet!! 

De Commissie Diversen won!!! 
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     Het hoogste saldo was 11,6, gescoord door de Sportcommissie, die 
echter pas op de zevende plaats eindigde. De Baancommissie, vorig 
jaar de winnaar, kwam nu niet verder dan plaats 6. 

Als laatste eindigde de commissie Oud. 
Karel: nee, niet de leeftijden, maar de 
commissie Oud-papier. 
 
     Na afloop werd nog veel tijd, aan-
dacht, flessen en bloemen gegeven bij 
het huldigen van het Bestuur, wedstrijd-
leider Karel  en Anneke, Tjitske, Anton, 
Peter, Jan, Joop, Petra en Martin. Zij had-
den zich ingezet om de dag tot een suc-
ces te maken. 
 
     Zij die hier lazen over een fijne dag 
voor de vrijwilligers, zelf nog geen vrijwil-
liger zijn en er al enige tijd over dachten 
om een leuke vrij-
willigersbaan te 
gaan vervullen kun-
nen dit nu als laat-

ste zetje in de goede richting ervaren en zich 
alsnog aanmelden. Een vrijwilligersbaantje 
geeft veel voldoening en versterkt de clubgeest. 

Nely Verschuur,              

toernooiwinnaar 

Ed van Pinxteren, beste  

man op de vijfde plaats Na afloop volgde de huldiging. Dankwoorden, 

drank, bloemen en  zoenen (dat mag in dit geval 

Meer foto’s op de volgende pagina 
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Foto’s Medewerkersdag 
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  Scheidsrechtersavond 
Een kleine greep van wat er is misgegaan of niet op deze avond op 
woensdag 3 april 2019. 
 

D e kandidaat-scheidsrechters  hadden deze avond de taak om 
goed op te letten wat de 20 figuranten-boulers deze avond fout zou-
den kunnen doen. De coach en  instructeurs waren aanwezig om op 
te letten wat de scheidsrechters wel en niet goed zouden doen. 
De scheidsrechters, voor de pauze 4 en na de pauze 4, kregen op-
drachten, maar ook voor de boulers waren er opdrachten.  
Nou, diverse scheidsrechters hebben dat geweten. Ik moet zeggen 
dat niet elke scheidsrechter direct attent was op hetgeen gebeurde.  
Een voorbeeld: Anna Kruseman vertelde dat als ze bij het meten er 
met hun neus bovenop gingen staan 
de ene scheidsrechter je verzocht  af-
stand te nemen en de andere scheids-
rechter het goed vond (foutje 
scheids!)  
 
     Er was een speler zo stom  met zijn 
eigen voet tegen de boules aan te 
schoppen. Hé scheids, wat nu? De 
scheids pakte de boule en verwijderde 
deze uit het spel.  
 
     Zelf had ik het genoegen met Eelke 
Algra een tête-á-tête te spelen. Alvorens te beginnen had ik mijn 
schoenen en sokken uitgedaan en ging met slippers en blote voeten  
de baan op. Wij hadden de grootse lol. Het duurde dan ook wel een 
kwartier alvorens  een scheidsrechter kwam vertellen dat dit niet 
mocht. Man, dat moet ik toch zelf weten, doe niet zo moeilijk. Nee, 
schoenen aantrekken nu.  
 

Met je neus er bovenop mag 

dus niet!!! 
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Joop 

Blote voeten mag niet!!! 
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                 Scheidsrechters 

Inzending van Martin en Sanne Borst. 

     Hierbij een paar waarnemingen die de scheidsrechters hadden 
moeten zien maar niet zagen of waarbij zij een merkwaardig antwoord 
gaven. 
 
     Opdracht gooi het but bij het uitwerpen buiten de baan en schop 
hem dan zelf weer naar een plek binnen de baan. 
     8 maal gedaan, niet gezien en na de melding van de fout het ant-
woord: prima dat je het zelf geregeld hebt. 
 
     Opdracht speel zonder ringen. 
Gedaan en ring getekend. Na een 
hele wedstrijd de scheidsrechter er 
op gewezen. Reactie: wanneer de 
club geen ringen beschikbaar stelt 
is dit toegestaan. Hoe dom kun je 
zijn, er hangen overal ringen en 
een kar vol als reserve. 
 
     Opdracht ga hinderlijk in de 
baan staan en breng de tegenstan-
der die wil schieten uit zijn concen-
tratie (voor míj niet zo moeilijk). 
Klacht bij de scheidsrechter die 
reageerde dat we dat zelf konden oplossen, maar dat het niet toege-
staan is. 
     Pas bij een klacht dat ik ballen van de tegenpartij zodanig verplaatste 
dat wij op punt kwamen liggen kreeg ik een waarschuwing dat dat niet 
de bedoeling was en dat wij bij een volgende keer een kaart zouden 
krijgen. 
 
     Toevallig spaar ik ansichtkaarten, was mijn (Martin) reactie. 

Zo moet het!!!! 
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                Scheidsrechters 
            Inzending van Koen Verf 
     Op 3 april mochten we als spelers opdraven om met tricks en 
trucs de aankomend scheidsrechters met bepaalde spelsituaties uit te 
dagen en te toetsen op hun al dan niet aanwezige kennis van de spel-
regels voor de petanquesport. 
 
     Samen met Dolly besloten we de spelsituatie te simuleren, zoals 
beschreven in de Petanque van maart 2019 met daarin de situatie 
“een niet gemarkeerde boule wordt verplaatst”. 
 
     M.a.w. het but is reglementair uitgegooid en niet gemarkeerd. Het 
but wordt met de eerste boule verplaatst tot verder dan 10 meter. 
Wat is de beslissing van de scheidsrechter? 
(voor de lezers: de oplossing staat in de Petanque van maart 2019). 
De aan ons toegewezen scheidsrechter hebben we om een uitslag 
gevraagd en na enig wikken en wegen van de scheidsrechter bleek 
zijn beslissing niet geheel overeen te komen met de regels. 
 
     Om de man uit zijn lijden te verlossen hebben we het desbe-
treffende artikel met oplossing uit de Petanque gekopieerd en moge-
lijk is hierdoor zijn kennis toegenomen. 
 
     Tot slot: de avond was zeer geslaagd en is op een gezellige wijze 
met een drankje afgesloten. 

Wilt u het Bouletin  een aantal dagen eerder lezen en 

daarbij ook nog mooier, in kleur, kijk dan op 

www.jbcdehakhorst.nl en ga daar naar                                         

over ons/clubblad “bouletin”. 
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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 0651781167 

Groenvoorz. Henk Wardenier vz. algemeen  0612083969 

Kleding Joop v. Kersbergen 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 Irene Maes co. algemeen 033-4944743 

Sport Anton Kunenborg vz. algemeen 0653950271 

Systeembeheer Anton Kunenborg netw. hard-/

software  

033-2586412 

Website Max Bremer redactie 033-4942805 

Medisch Nanja Heijke contactpersoon 0630598156 

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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