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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
12. sponsornieuws 13. sportcommissie vraagt hulp 15. einduitslag  Wo-
DoCo 17. dank Cilia en Leen Verburg  18 e.v. flyers toernooien  23. le-
denwerving 24. knipoog Arnold 29. noodkreet barcommissie 38. ITC 42. 
barproblemen 45. Fledderus sticht verwarring 54. diploma’s voor 
scheidsrechters 58. gedicht 60. website 
Kopij (let op, voor 2 maanden):                                                            
inleveren uiterlijk  maandag 24 juni 11 uur.  
Het Bouletin van juli/augustus komt uit op vrijdag 28 juni. 

Oud-papier inleveren 
maandag 24 juni van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur 
dinsdag 25 juni 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!! 

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

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!!!! 16.00 uur 

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. **) (in Scherpenzeel) 10.30 uur 

za. 29-06 Baanverhuur 13.30 uur 

di. 02-07 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

za. 06-07 Man-vrouwtoernooi **) 10.00 uur 

wo.10-07 Koffietoernooi 09.30 uur 

za. 13-07 Party. Alleen voor genodigden!!!! ? 

di. 16-07 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

za. 20-07 Open Kwintettentoernooi **) 10.00 uur 

zo. 21-07 Party. Alleen voor genodigden!!!! 16.30 uur 

vr. 26-07 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

di. 06-08 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

wo. 14-08 Koffietoernooi 09.30 uur 

za. 17-08 Thuisblijverstoernooi **) 10.00 uur 
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  Van de Voorzitter 

L aat ik mijzelf eerst voorstellen. 
 
     Mijn naam is Ad Kooijman. Ik ben op de ledenvergadering van          
11 april jl. gekozen tot nieuwe voorzitter van onze club, als opvolger van 
Harry Saaltink. Ik maakte al enkele jaren deel uit van het bestuur. Een 
aantal van u zullen mij (nog) niet kennen. Ik speel vooral op de maan-
dagavond en soms op vrijdagavond. 
 
     Wij staan voor een aantal veranderingen, waarvan de verbouwing 
van de toiletten een belangrijke is. De ledenvergadering heeft daartoe 
geld beschikbaar ge-
steld en het bestuur 
opgedragen daarmee 
snel aan de gang te 
gaan. Dat zullen we 
zeker doen. De eerste 
verkennende  afspra-
ken met aannemers en leveranciers zijn intussen gemaakt. We moeten 
nog zien hoe en wanneer het werk kan worden gedaan. Zodra meer be-
kend is zullen wij u informeren.  
 
     Daarnaast vragen ook andere zaken de aandacht. Overleg met de ge-
meente over verlenging van de opstalovereenkomst, een nieuw spon-
sorbeleid, invullen van alle vacatures voor de barmedewerkers, het klus-
senteam en het bestuur.  
Kortom veel werk aan de winkel. Ik heb er zin in. 
 
     De buitenbanen liggen er prima bij, met dank aan de mensen van de 
Baancommissie. 
 
     Hopelijk een mooie zomer waar we veel buiten kunnen spelen.          
Ik wens iedereen heel veel bouleplezier. 
 
Ad Kooijman. 
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UIT HET BESTUUR. 

In deze nieuwe rubriek willen wij als bestuur graag aandacht geven 
aan mensen die na vele jaren afscheid nemen als vrijwilliger. Wij vin-
den het belangrijk dat deze vrijwilligers even in het zonnetje worden 
gezet voor het vele werk dat zij hebben gedaan. 
- Zo heeft Anneke Verf na vele jaren afscheid genomen van de Sport-
commissie. Anneke, hartelijk dank voor het vele werk dat jij hier hebt 
gedaan. Gelukkig is in de opvolging voorzien. 
- Piet van Opijnen heeft zich vele jaren ingezet als vrijwilliger bij het 
klussenteam. Ook Piet hartelijk dank dat jij je steentje hebt bijgedra-
gen aan het in orde houden van ons gebouw. 
- Omdat ook Joop van Kersbergen onlangs is gestopt met zijn werk bij 
het klussenteam, waarvoor ook Joop zeer veel dank voor het vele 
werk, en er nog geen nieuwe mensen zich hebben gemeld zou het 
klussenteam wel wat versterking kunnen gebruiken. Dus … 

Van de secretaris 

Bestuursvergadering 
Er wordt nogal eens gebrainstormd in het clubhuis of                                          
op het terras met spontane ideeën die men heeft                                        
over hoe het ook kan. Schroom niet, op 20 juni komt het bestuur weder-
om bij elkaar. Dan mag/kan je het één en ander toelichten en wie weet. 
Meld je vooraf bij één van de bestuursleden. Je bent van harte welkom. 
  
Mailbox 
-Evenals vorig jaar hebben we vanuit de Gemeente een uitnodiging  voor 
de startbijeenkomst van een gezamenlijke sportvertegenwoordiging 
Leusden mogen ontvangen. Dit jaar heeft het bestuur besloten zich niet 
te vertegenwoordigen op de informatieavond voor de sportverenigingen.                 
-Ook dit jaar is er een verkiezing Sportclub van het jaar. JBC De Hakhorst 
bedankt hiervoor.                                                                                                    
-Piet Schilder heeft zich spontaan aangemeld als bezorger van de Boule-
tins voor de sponsors.                                                                                                   
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-Truke Nielen heeft zich aangemeld als voorzitter Ledenwerving.                                                               
-NJBB: Inmiddels heeft de Bondsraadvergadering op 25 mei plaatsge-
vonden en staat de voorjaarsvergadering van District Midden gepland 
voor 29 mei. Voor het Districtsberaad hebben Anton Kunenborg en 
Tom Martens zich namens de Sportcommissie aangemeld.   
 
Aanverwante zaken 
-Het bestuur heeft toegestemd voor een rubriek in het Bouletin waar-
in de Sponsorcommissie bepaalde aankondigingen kan uiten.                                                                    
- Ieder nieuw clublid heeft volgens het Huishoudelijk Reglement, art. 
23, recht op een exemplaar Statuten en Huishoudelijk Reglement. U 
kunt de inhoud  vinden op onze website.                                                        
-De Jubileumcommissie bestaat uit de 2 aangemelde personen Carla 
van Tellingen en Max Bremer.  Onze voorzitter Ad Kooijman neemt 
hier ook deel aan en hij zal nog enkele clubleden benaderen. 

-Menigeen heeft, naar ik aanneem, een enquête ingevuld welke door 
de studenten van het project  Veilig Sporten werd gepresenteerd. 
Woensdagmiddag 8 mei waren ze op de vereniging aanwezig om           
onderzoek te doen d.m.v. observaties, interviews en/of enquêtes. Met 
de verzamelde gegevens zullen zij  een eindrapport opmaken en deze 
begin juli overhandigen.                                                      
-Op de vraag of er iemand bezwaar wil aantekenen over  de reserve-
ring van € 5000 voor het 40-jarig jubileum heeft niemand gereageerd. 
Deze reservering staat nu vast.                                                            
-Het organigram (zie website en publicatiebord) zal eerdaags wederom 
gewijzigd en bijgewerkt worden door ondergetekende.                                 
-Wat het Bouletin aangaat ziet het bestuur hierin graag iedere maand 
een stukje van een bepaalde commissie vermeld. Momenteel is er een 
bericht/mail naar alle commissieleden uitgegaan met de vraag in welk 
concept zij dit graag zien. Later meer hierover.                             
-In de maand september zal het digitale  Bouletin gepromoot worden 
onder de leden. Om geen onrust te veroorzaken: Het gedrukte exem-
plaar blijft  nog beschikbaar.                                                         
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-In het kader van Ledenwerving wordt er 28 september een open dag 
georganiseerd. Een aantal clubleden is inmiddels benaderd met de 
vraag zich hiervoor in te zetten.   

Vacatures                                                                                                          
-Rijk Esko heeft aangegeven zich in april 2020 niet herkiesbaar op te 
stellen als penningmeester/bestuurslid. Omdat de functie van pen-
ningmeester specifieke eigenschappen vraagt  zal er eerdaags een 
vacature worden geplaatst op onze website. Het bestuur vraagt van 
de toekomstige penningmeester zich enigszins te verdiepen in de wij-
ze waarop nu gewerkt wordt. Het is nu nog geen vereiste je direct als 
bestuurslid aan te melden. Meld je bij de penningmeester/voorzitter 
wanneer jij je aangesproken voelt.                              
-De vacature van Facilitair Medewerker is inmiddels vervuld. Conny 
van Cleef heeft zich aangemeld en zij zal met haar energie en initia-
tieven  de juiste mensen benaderen.                                                                
-Kees Duerink heeft zich bij de Sponsorcommissie gevoegd. Het zou 
mooi zijn wanneer zich nog een vrouwspersoon aanmeldt voor deze 
commissie.                                                      
-De Groenvoorziening is blij verrast met de twee nieuwe vrijwilligers. 
Te weten: Rob Geurts en Rob van Asten. 
 
Irene Maes-van der Werff 

Nieuw lid 
Hermann Kuiphuis op 1 mei 2019 
Hermann, van harte welkom. 
 
Aantal leden op 25-05-2019 conform telling 
onderaan de ledenlijst = 273 
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juni 2019 
 

 

W ij zijn natuurlijk blij met alle sponsoren! Maar het is iedere keer 
weer een feest als er weer een sponsor bij komt! Zo ook met Rondom! 
Rondom Podotherapeuten is gevestigd aan ’t Koendert 8, 3831 RD in 
Leusden. Rondom sponsort ons d.m.v. een spandoek in de hal! Hij 
hangt er bijna en deze schitterende reclame zal jullie zeker niet        
ontgaan! Marry Gaasbeek bedankt voor haar bemiddeling. 
 
     Wij mogen ook als sponsor begroeten Decokay VAN SLOOTEN!  De 
firma Van Slooten is gevestigd aan de Hamersveldseweg 22c, 3833 GP 
Leusden! Van Slooten sponsort ons d.m.v. een advertentie in ons          
Bouletin! Heer Wouters bedankt! 
 
     Een speciaal woord van dank aan Sastre Mannenmode , gevestigd in 
het winkelcentrum Hamershof. Sastre Mannenmode is al vele jaren 
een trouwe sponsor! De ontstane vertrouwensband heeft zelfs geleid 
tot actief meedenken over ons proefproject: JBC de Hakhorst heeft 
wat nieuws! Een schermpresentatie in ons clubgebouw, waar onze 
sponsors acties of nieuws van hun bedrijf kunnen melden. Het bijzon-
dere van dit project is, dat de sponsor per kwartaal kan beslissen of 
hij/zij wel of niet meedoet! 

We hebben weer een actieve sponsorcommissie!!! 

(redactie) 
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N a ruim 11 jaar gaf Anneke Verf vorig jaar aan dat zij haar 
werkzaamheden voor de Sportcommissie wilde beëindigen.  
 
     Dat vonden wij natuurlijk wel jammer en hebben we toch nog 
kunnen bewerkstelligen dat Anneke een jaar langer is gebleven. 
Maar nu is de tijd dat zij uit de Sportcommissie vertrekt dan toch 
echt aangebroken. Ook op deze manier willen wij Anneke hartelijk 
danken voor haar werkzaamheden bij de Sportcommissie. Naast 
de ondersteuning van Cocky bij het samenstellen van de prijzenta-
fel voor diverse toernooien maakte de verslaglegging van de verga-
deringen het grootste deel van haar werkzaamheden uit. 
 
     Op de laatste vergadering hebben wij afscheid genomen van      
Anneke.  Van de vrije tijd die zij nu krijgt gaat zij gelijk genieten van 
haar vakantie met Koen. Misschien dat zij meteen al gebruik kun-
nen maken van de aangeboden kleine high tea.  
 
     Als sportcommissie mogen wij ons ook gelukkig prijzen: we heb-
ben maar liefst twee opvolgsters gevonden: Eelke Algra en Tjitske 
Moro. Beide dames van harte welkom bij de Sportcommissie en 
veel plezier en succes bij jullie werkzaamheden. 

   Anneke Verf stopt!! 
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  De Sportcommissie vraagt leden om ideeën 

D e Sportcommissie is al enige tijd bezig met de vraag:                            
hoe gaan wij in de toekomst onze deelname aan competities en toer-
nooien organiseren?  

     Uitgangspunt daarbij is petanque als wedstrijdsport. Daarvoor is de 
commissie samen met het bestuur enige tijd geleden op bezoek ge-
weest bij het 't Dupke met de vraag hoe zij dat op die wijze vorm heb-
ben gegeven.  

     Er bleek tussen beide verenigingen, 't Dupke en De Hakhorst een 
verschil aanwezig te zijn in de leeftijd van de leden. Zij hebben een be-
hoorlijke groep leden die jonger zijn waardoor zij ook interesse heb-
ben voor het competitie-element bij het spelen van petanque. Anders 
dan bij De Hakhorst waar wedstrijdleiders van de toernooien geluiden 
vernemen dat vijf ronden voor een aantal spelers  teveel is. Dat kan, 
maar bij het Paastoernooi was de belangstelling behoorlijk.  

     Als Sportcommissie worstelen wij wel met dit issue en wij zouden 
het bijzonder op prijs stellen als leden hun ideeën daarover bekend 
willen maken bij de Sportcommissie.  

     U mag de leden van deze commissie daar rechtstreeks op aanspre-
ken of gebruik maken van de mailbox en die is SC@jbcdehakhorst.nl 
Alvast bedankt voor uw reactie. 

  

De Sportcommissie 

De Sportcommissie vraagt de leden om mee te 

denken over de vorm van de toernooien!! 

mailto:SC@jbcdehakhorst.nl
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W oensdag 24 april was de laatste speelavond van WoDoCo. Die 
werd gespeeld bij Amicale. De speeldagen zijn wisselend bij Amicale 
en De Hakhorst. Op de volgende pagina, in de tabel,  is te zien wat de 
eindstand is.   
 
     De avonden zijn altijd met veel plezier verlopen en zekerheid is  
dat er een vervolg zal zijn, dat WoDoCo het tiende jaar zal ingaan.   
 
     Er waren 20 teams verdeeld over Amicale en De Hakhorst. Er zijn  
totaal 19 wedstrijden gespeeld, verdeeld over 7 avonden van oktober 
2018 tot april 2019. 
 
     Het toont aan  dat de 2 clubs in Leusden prima met elkaar omgaan. 
 
     Triest was dat Martha en Gijs  Oudshoorn  niet meer verder kon-
den spelen door hetgeen Gijs was overkomen. Zeker omdat zij ook al 
zo veel jaren hadden meegedaan.  
 
     Op de laatste avond waren er spelers die zich alweer wilden in-
schrijven. 
Maar dit gaan wij doen via een inschrijvingslijst.  Waarschijnlijk zal de 
lijst in de tweede helft van juli worden opgehangen.  
 
     Er kunnen maximaal 10 teams meedoen omdat er bij Amicale 10 
banen beschikbaar zijn. 

    WoDoCo, de finale 
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19 16

19 15

19 15

19 13

19 13

19 12

19 11

19 10

19 10

19 10

19 9

19 9

19 8

19 8

19 6

19 6

19 6

19 6

19 4

19 320

Herman Kok+Harry Wolters

2

8

14

17

105

72

5

6

7

59

team15 Bart Berens +Henk Renkers

-49

26

-10

-54

-74

-59

-83

13

18

Fred Schaap+Karel Termaaten

-8

22

-34

-30

11

15

16 team1

Lydia Stroebel+Peep Vreeswijkteam6

team17

3 Joop de Wilde+Bertus Danen

-20

91

team20

team8

team5

39

-4

team7

1

team114

Piet Boddeman+Willem Verboom

team14

Tiny Ham+Slimen Ben Ahmed

Will Rademakers+Arnold van der  Loo

9

10

9Ans Maes+Frank Maes

Carla de Wilde+Joop van Kersbergen

Marian Vreeswijk+Henk Boer 2

Jan Kuiper+Ton Jetten

team16

team10

team19

team12

Koen Verf+Paul Dijkstra

Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt

Timo Kraak+Anja Engelbert

team2

team9

team3

team18

team13

team4

Riet Bremer+Max Bremer

Cor van den Heuvel+Annemieke van der Vorst

Elly van den Heuvel+Eliza de Neef

Patrick Hogenes+Tijmen de Kruijff19

12

Will Vendeville+Cees Vendeville

V.l.n.r. 3e plaats: Joop de Wilde en Bertus Danen, 1e plaats: Will Rademakers en      

Arnold van der Loo,  2e plaats: Jan Kuiper en Ton Jetten. 

Eindstand WoDoCo. 
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Bestuur en Commissie Lief en Leed. 

Op 25 april waren Leen en ik, Cilia Verburg, 50 jaar getrouwd. 

En we hopen uiteraard nog mooie jaren door te gaan. 

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen. Wij hebben er lang 

van genoten. 

Cilia en Leen Verburg. 
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Heel Leusden boult 
M et deze slogan is de Ledenwerfcommissie ‘aan de gang‘ 
gegaan (in moderne bedrijfstermen zou dat brainstormen he-
ten) om na te denken hoe we (nog) meer nieuwe leden kunnen 
werven voor onze club. 
Al overleggend kwamen we er op uit dat de maand september 
toch wel de beste maand is voor een ledenwerfcampagne. 
Creatieve ‘geesten’ van de commissie bedachten dat een speci-
ale open dag ook wel een mooi onderdeel van de ledenwerf-
campagne zou kunnen zijn. 
Nou de ‘geest is uit de fles’ hoor. 
We hebben gepland om op zaterdag 28 september een open 
(mid)dag te houden. Die dag is het ook landelijke Burendag. 
Ook daarvoor hebben we een mooie slogan bedacht 

     Op zaterdag 28 september nodigen we dan de mensen uit 
om kennis te maken met deze sport, die geschikt is voor jong 
(vanaf 12 jaar) en oud.  
 
     We gaan een speciale flyer (full color; 4 pagina’s) huis aan 
huis in het verzorgingsgebied van de Leusder Krant verspreiden. 
Voor de kosten hoeven we dit niet te laten, want we hebben 
een sponsor (Kampfoort) gevonden die het overgrote deel van 
de kosten voor zijn rekening neemt.  
 
     Er wordt een heel attractief programma opgesteld. Deelname 
is gratis! En we nodigen ook jullie allen uit om te komen boulen.  
 
     Naast de Burendag op 28 september hebben wij de maand 
september uitgeroepen tot ‘Jeu-de-boulesmaand’.  
Op alle speeldagen (behalve tijdens toernooien) kunnen belang-
stellenden dan kennismaken met onze sport. 
 
     Het is natuurlijk nog niet zo ver, maar dan kunnen jullie wel 
alvast de datum in de agenda zetten. 
 
De Ledenwerfcommissie 

Laat de boel de boel en maak van uw Burendag een Jeu-de-boulesdag! 
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Foto Ronald Kersten 

  Arnold’s 
D ie terracotta vloer is vreselijk gedateerd 
en die keuken ben ik na 22 jaar ook zat.     
We gaan verbouwen! Ik hoor het Edith nog     
zeggen. Tegen beter weten probeer ik haar 
te overtuigen dat het misschien nog 
wel  22 jaar meekan maar weet dat 
dat het geen zin heeft om met alle-
maal tegenargumenten te komen, 
het onvermijdelijke gaat gebeuren. 
Waar zij allerlei ideeën, al dan niet 
opgedaan uit diverse woonbladen, 
als eindresultaat voor ogen heeft 
zie ik vooralsnog wekenlang hak, 
sloop en breekwerk voor me waar-
bij ons huis onder een dikke laag 
stof is verdwenen. Zal wel te maken 
hebben met het verschil van den-
ken tussen man en vrouw.  
 
     En dan begint het grote zoeken 
naar een keuken naar wens, een 
proces wat in ons geval ruim een 
jaar in beslag nam. Het oorspronke-
lijke plan, een nieuwe vloer en keu-
ken kopen werd, mede door de ad-
viezen en ideeën van verschillende keukenboeren en interieurontwer-
pers, al snel aangepast in complete verbouwingen. De ingang van de 
kamer werd verplaatst naar de keuken welke je kon bereiken via 
schuifdeuren die in de hal weggewerkt zouden worden in een nieuwe 
kast. Het idee van een keukeneiland werd door hoge kosten aangepast 
in een schiereiland om te eindigen in twee rechte stukken.  

Arnold’s 
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     Op een gegeven moment werd de keuken zelfs verplaatst naar het 
midden van de kamer met als onderbouwing dat we “out of the box” 
moesten gaan denken. Door te koken in het midden van de kamer hield 
je contact met de overige aanwezigen.  
Horendol werd ik er van en de animo om ook maar iets aan het huis te 
veranderen was gedaald tot het bekende nulpunt. We zetten de knop 
om en gingen eerst kijken naar een vloer. Vreemd genoeg hebben we 
die in een paar uur uitgekozen, gekocht en vastgelegd wanneer deze kon 
worden gelegd inclusief nieuwe vloerverwarming. Het begin was er. Of 
het kwam doordat we al een jaar bezig waren weet ik niet maar bij het 
eerstvolgende bezoek bij de zoveelste keukenleverancier was het ook 
raak. We waren klaar. 
Nou ja klaar, we konden 
beginnen. Alle werk-
zaamheden op elkaar 
afgestemd en uitgezet 
in een schema waarbij 
je alleen maar kan ho-
pen dat er niet ergens 
vertraging ontstaat 
want dan loopt alles 
fout. Op donderdag 4 
april samen met de 
buurman de oude keu-
ken gesloopt en netjes 
weggewerkt in een 
sloopcontainer. Deze op 
vrijdag laten weghalen 
en vervangen door een kanariegele 20 ft zeecontainer waar op zaterdag 
onze huisraad voor een week of 5 zou worden opgeslagen. Tegelijk 
moesten de leidingen voor de nieuwe keuken worden verlegd door een 
aannemer. Hoe laat zijn jullie er? Om half 8! Maandag 8 april zou de ou-
de vloer er uit worden gesloopt. Hoe laat zijn jullie er? Tussen 7 en half 
8. Pffffffffffff. Ondanks mijn zeer grondige werk om te voorkomen dat 
het vrijkomende stof naar de eerste verdieping zou gaan moesten we ’s-
avonds constateren dat dit niet was gelukt.  
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     Het heelal 

     Op dinsdag egaliseren en op woensdag vloerverwarming in de 
vloer frezen. Ook hier weer om half 8 aanwezig. Op donderdag werd 
de nieuwe vloer gelegd, en ja hoor, 7 uur aanwezig. De weken daarna 
worden opgevuld door de stukadoor en aannemer die weer eens aan-
passingen moet doen. 
Wat zijn sommigen 
toch een knutselaars. Ik 
begin de verbouwings-
perikelen behoorlijk zat 
te worden en verlang 
zo langzamerhand naar 
de “gewone” Hakhorst-
perikelen (ben al een 
tijdje niet meer ge-
weest).  
 
     Begin mei wordt 
nieuwe keukenappara-
tuur bezorgd, 9 mei de 
nieuwe keuken en die 
wordt 10 mei gemon-
teerd. Dat weekend 
verplaatsen we onze 
spullen uit de container 
naar de kamer, het be-
gint weer een beetje huis te worden. De kanariegele container wordt 
op 15 mei weer opgehaald, ik ga hem niet missen. Uiteindelijk heeft 
het ongeveer 6 weken geduurd, en is het nog steeds meten en dingen 
geleverd krijgen en moeten we nog dingen ophangen. Maar de ver-
bouwingsperikelen zijn voorbij.  
 
     Als ik op een maandag weer eens ga boulen is het eerste wat ik te 
horen krijg dat een barmedewerker op vrijdag geen frituurpan aan-
zette omdat er te weinig mensen waren! Heerlijk, deze Hakhorstpro-
blemen, ik hou er van.  
 
Boule en verbouw met plezier.  
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   Problemen met de barbezetting 
 
Beste boulers, 
 

O nder onze leden zijn velen actief als vrijwilliger voor onze club. Zo 
wordt ook de bar gedraaid door een groep vrijwilligers. We proberen 
het rooster zo te maken dat iedereen één keer per maand een bar-
dienst draait op een zelf aangegeven dagdeel, tenzij anders afgespro-
ken. Dit kan natuurlijk alleen als er voldoende vrijwilligers zijn. Omdat 
in de loop van de tijd 
verschillende mensen 
zijn uitgevallen, heb-
ben Rijk Esko en ik 
een paar keer ieder-
een die kwam spelen 
aangesproken met de 
vraag of ze zelf een 
keer per maand een 
bardienst  zouden 
willen/kunnen draai-
en of iemand kennen 
die dat wel zou kunnen/willen doen. 
Heel fijn is het dat we verschillende namen hebben kunnen noteren. 
En: mocht u ons gemist hebben, aarzel niet! Ook al kunt u maar een 
gedeelte van het jaar of liever één maal per 6 weken / 2 maanden, 
ook dat is mogelijk. 
 
     Maar naast de gewone openingstijden worden er door het jaar 
heen ook verschillende competities en toernooien georganiseerd. En 
is het mogelijk het clubhuis af te huren voor een party, waarbij na-
tuurlijk de bar moet worden bezet door vrijwilligers van de club. 
Belangrijk te weten is dat tijdens toernooien de keuken altijd geopend 
is en er dus wordt gefrituurd. 
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     Helaas staan er door dit verloop ook steeds minder mensen op de 
lijst die we kunnen indelen bij de verschillende toernooien, al met al 
wordt er een steeds zwaarder beroep gedaan op een steeds kleinere 
groep. Recentelijk is er een toernooi gedraaid onder minimale barbe-
zetting; dit blijkt niet voor herhaling vatbaar en is reden geweest voor 
overleg met de Sportcommissie. 
 
     Besloten is dat wij als 
barroosteraars nu eerst in 
de gelegenheid gesteld 
worden om medewerkers 
voor de toernooien te vin-
den, voordat er kan worden 
ingeschreven. Daarom is 
een poule van vrijwilligers 
zeer gewenst. We gaan er 
vanuit dat iedereen doet 
wat hij/zij kan, maar mocht 
dit alles niet het gewenste 
resultaat hebben dan zou de Sportcommissie het besluit kunnen ne-
men om een toernooi te cancelen of om het aantal toernooien te be-
perken. Want zonder barbezetting geen toernooi, helaas! 
 
     Naast de vrij vaste maandelijkse toernooien, bondstoernooien, 
Hakhorsttoernooien wordt er nog van alles georganiseerd. Voor de 
roosteraars blijft er dus genoeg te doen; we blijven gewoon aan de 
telefoon hangen. 
 
Ria de Weger 
 
 
 
 

Het hart van de wijze is bedroefd en dat van de zot 

is blij (Prediker).  
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 Martin Borst wint het Eerste-dinsdagtoernooi  mei 

O p dinsdag 7 mei werd wederom het Eerste-dinsdagtoernooi ge-
organiseerd. Totaal waren er 54 personen aanwezig.                                     
De winnaar was Martin Borst. 
 
     Wedstrijdleider Karel gaf aan dat alle partijen binnen gespeeld zou-
den worden aangezien de temperatuur buiten 11½ graden was.                
De deelnemers waren het hier helemaal mee eens.  
 
     Na 3 partijen hadden Martin Borst en Jaap Zarkema het   beste  
resultaat neergezet, namelijk 3 + 30. Omdat Martin een partij gewon-
nen had met 13-0 kreeg hij de goedgevulde mand aangeboden en 
moest Jaap genoegen nemen met de tweede plaats. Wil Vendeville 
en Riet Bremer hadden de prijzentafel verzorgd en net als de vorige 
keer was er ook een mand voor de beste speler met 2 overwinningen 
en de beste speler met 1 overwinning. De gelukkigen waren Rob 
Geurts (2 + 19) en Kees Duerink (1 + 5).   
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     De derde plaats met 3 overwinningen was voor Heleen Jansen, de 
vierde plaats voor Tiny Ham en op de vijfde plaats eindigde Gerrit 
Blom.  
 
     Voor de spe-
lers met 2 over-
winningen waren 
er 12 prijzen te 
verdelen en voor 
de spelers met 1 
overwinning wa-
ren er nog 7 prij-
zen beschikbaar. 
De poedelprijzen 
waren deze keer voor Gerda van Bruggen en Gerard Dijksterhuis. Na 
de prijsuitreiking werden alle vrijwilligers bedank voor hun inzet, 
want zonder vrijwilligers is het onmogelijk om toernooien te organise-
ren. Hiermee werd een gezellige en geslaagde jeu-de-boulesmiddag 
afgesloten. 

D e winnaar                                                

1 met 2 

1 met  1                 
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Maandaghussels maart 2019 

  

   MAART 2019 

    punten per speelavond 104 

pun-

ten 

tegen saldo 

Ran-
king namen 

1e 

avo

nd 

2e 

avo

nd 

3e 

avo

nd 

4e 

avo

nd 

pun-

ten 

voor 

1 Michel Bara 26 23 26 26 101 73 28 

2 Marco van Gils 18 26 26 26 96 48 48 

3 Pascale Lhoste 26 26 26 18 96 74 22 

4 Max Bremer 26 26 16 26 94 71 23 

5 Henk Heijke 26 24 19 24 93 78 15 

6 Willem Verboon 26 22 23 21 92 62 30 

7 Eelke Algra 26 17 26 23 92 87 5 

8 Tom Martens 20 26 26 19 91 59 32 

9 Charlotte van den Hoek 24 21 26 20 91 76 15 

10 Dolly Wijnbelt 20 20 26 23 89 69 20 

Beste mensen, 
 
Hierbij ziet u de stand van de maandagavondhussels van maart. 
Wat later dan gebruikelijk,  maar dat was niet eerder mogelijk. 
Joop 
 
De winnaar Michel Bara miste de maximale score op een haar van           
3 punten. 
 
Marco van Gils haalde op eerbiedige afstand van Michel de tweede 
plaats. Pascale Lhoste haalde met haar derde plaats evenveel punten 
als Marco, maar zij had meer punten tegen. 
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Uitslag ITC mei 2019 A-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team2 Karel Christ+Ank Christ+Paul Dijkstra 10 8 39

2 team1 Bert den Uijl+Edith van der Loo+Arnold van der Loo 10 7 36

3 team3 Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten 10 6 26

4 team9 Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Eelke Algra 10 6 9

5 team8 Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens 10 5 -4

6 team6 Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt+Tiny Ham 10 5 -10

7 team4 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 10 4 -9

8 team7 Joop van Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes 10 4 -18

9 team5 Rene Luijendijk+Harm Fledderus+Anja Engelbert 10 3 -21

10 team10 Sanne Borst+Martin Borst+Berend Heil 10 2 -48

Uitslag ITC mei 2019 B-poule

plaats team nr spelers G W S

1 team4 Peter de Rooij+Wim vd Berg+Riet Bremer 10 8 24

2 team2 Hennie Halla+Timo Kraak+Albert v den Tweel 10 6 30

3 team8 Ellen van der Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko 10 6 15

4 team5 Cor Gaasbeek+Anna Kruseman+Bram Kruseman 10 6 11

5 team3 Tiemen Bosma +Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 10 6 10

6 team12 Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk 10 5 32

7 team7 Max Bremer+Carla van Tellingen+Ton Zegers 10 5 -7

8 team10 Ria van Wegen+Wil Vendeville+Cees Vendeville 10 4 -21

9 team11 Connie van Kleef+Rolando Albergati+Frida Swart 10 4 -22

10 team6 Truus Ruarus+Petra vd Kuij+Ad vd Kuij 10 4 -23

11 team1 Anneke Esko+Rikje van Straten+Josias de Zeeuw 10 3 -16

12 team9 Dicky Willigenburg+Jopie Voogt+Nel v Meerendonk 10 3 -31

                 sortering: winst, onderling resultaat, saldo, grootste overwinning

       Tussenstand ITC 
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toernooi  prooi voor Wout Klok 

 

H et zonnetje was op 15 mei best lekker op de banen. Vandaar 
dat er buiten werd gespeeld, zoals beslist door wedstrijdleider Joop. 
 
     Matig was het aantal deelnemers, maar de gezelligheid was er niet 
minder om. Wout Klok won!!! 
 
     Na 2 partijen waren er slechts 2 
koplopers: Carla de Wilde en Wout 
Klok  met een saldo van 16. 
Wout gaf dit ook niet meer uit han-
den en werd daarmee ook de toer-
nooiwinnaar met  +20. Er waren nog 
slechts 2  andere spelers met 3 ge-
wonnen partijen. Tweede was Joop 
van Kersbergen +18 en Nelie Ver-
schuur +12. Alle 3 kregen een prijs. 
 
     Met 2 gewonnen partijen en prijs: 
vierde Ben Pennekamp +18, vijfde 
André Horn  +16, zesde Bram Kruse-
man +13, zevende Annie Valkenhoef 
+12, achtste Ton Jetten +11 en negen-
de  Max Bremer +10. 
 
     Met één gewonnen partij en prijs Herman Bosman, Thea Rond, Tiny 
Ham, Theo Herder, Wil Boer en Mieke Gerlach. 
De poedelprijs was voor Riet Bremer. 
Dank aan de mensen achter de bar en van de prijzeninkoop. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-s_7nwKLiAhUMKFAKHTBZC2MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.emerce.nl%2Fwire%2Fintroductie-slimme-koffiemachine-geen-dag-meer-zonder-koffie&psig=AOvVaw1HANAxrL5AS
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Beste barmedewerkers(sters), 
Zoals jullie wellicht in het Bouletin gelezen hebben ben ik gestopt met 
de functie facilitair. 
Toch kan ik het niet nalaten om het e.e.a. te blijven controleren zolang 
er nog niemand opstaat om de functie over te nemen. 
 
En deze ochtend was het weer raak. 
Ik begin met de bar: Er was niets maar dan ook niets aangevuld. Suiker, 
roerstaafjes, rietjes en tot slot de thee. 
Geen tijd, geen zin, laat de volgende bardienst het maar doen?           
Ik weet het niet, maar we hebben het zo niet geleerd. 
Ik ben nog niet klaar hoor, want mijn verhaal gaat nog verder. 
De vaatwasser.  Die staat nog op programma twee. Water blijft dus op 
temperatuur. 
Beste mensen, let u toch goed op wat te doen om deze machine goed 
uit te schakelen. 
Het kost de vereniging veel geld aan energie en dit is echt verspilling. 
Laten we zuinig zijn met energie. 
Afsluiten van de toegangsdeur bij het verlaten van het pand. 
De T.L. balk bleef branden. De deur zat alleen aan de bovenkant dicht. 
Niet goed dus. 
Even  vijf minuten gewacht en weer geopend met de tag. (een seconde 
dus) 
Toen bleek de knip aan de onderkant half gesloten te staan. Wie aan 
deze sluiting heeft gezeten weet ik niet, maar ik zal het klusteam vra-
gen deze te vervangen. 
Beste barmedewerkers(sters), dit is wat mij betreft mijn laatste ver-
zoek, ik hoop dat u op deze punten(fouten) gaat letten. 
 
Bedankt, 
Rijk Esko. 

Nog meer barproblemen!! 
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  APRIL  2019 
    punten per speelavond 104 

punten 
tegen Saldo Ranking namen 

1e 
avond 

2e 
avond 

3e 
avond 

4e 
avond 

punten 
voor 

1 Will Rademakers 26 26 26 26 104 28 76 

2 Bert den Uijl 26 26 26 24 102 57 45 

3 Henk Heijke 23 26 21 26 96 65 31 

4 Marco van Gils 26 18 26 26 96 70 26 

5 Cor Hooijer 26 22 21 21 90 72 18 

6 Ton Jetten 26 26 15 22 89 66 23 

7 Pascale Lhoste 24 26 13 26 89 82 7 

8 Wim van den Berg 18 26 25 19 88 62 26 

9 Riet Bremer 26 26 24 10 86 71 15 

10 Karel Christ 26 13 23 23 85 77 8 

11 Cees van Dijk 21 15 22 26 84 81 3 

12 Albert van den Tweel 26 26 5 26 83 68 15 

13 Tiny Ham 18 16 26 20 80 66 14 

14 Arie Wijnbelt 25 26 26   77 36 41 

15 Anja Engelbert 15 26 14 22 77 74 3 

 

 

Will  Rademakers scoorde maximaal in april 

Kijk eens naar die maximale score van Will  bij de maandaghussels van 
april. En ook nog een heel hoog saldo. 
 
Bert den Uijl kwam dicht in de buurt met slechts 2 punten minder. 
Daarna werd het verschil wel groter.  
 
De beste vrouw was Pascale Lhoste, maar op eerbiedige afstand op de 
zevende plaats. 
De tweede vrouw, Riet Bremer, eindigde op de negende plaats.   
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32 deelnemers streden op 26 april onder dirigerend oog van Tom Martens  

om de felbegeerde eerste plaats. Harm Fledderus won!!! 

 

E r waren 6 deelnemers die  3 partijen 
wisten te winnen.  
De winnaar Harm Fledderus had  3 gewon-
nen partijen en een plus saldo van 23. Hij 
mocht de mand met levensmiddelen in ont-
vangst nemen. 
Op een goede tweede plaats is Tom Mar-
tens geëindigd, ook met 3x winst  en een 
plus saldo van 20. 
De derde plaats was voor  Pascalle Lhoste, 
ook met  3 winstpartijen, met een plus  sal-
do van 17, de vierde plaats was voor Harry 
Wolters, vijfde was Joop van Kersbergen en 
zesde Rickje van Straten. 
 
     Verder wonnen 8 deelnemers 2 partijen en hiervan mochten er 3 een 
prijs uitkiezen van de prijzentafel. 
Een groot aantal deelnemers behaalde 1 overwinning ( 14 stuks ). Ook 
hiervan konden 3 deelnemers een prijsje uitzoeken. 
4 deelnemers behaalden helaas geen enkele overwinning, maar 2 perso-
nen kregen toch ook een prijsje: de bekende poedelprijs.  
 
     Alle dank gaat ook deze keer weer uit naar de mensen achter de bar: 
Rijk Esko en Gerrit Blom en aan de dames die de prijzen hebben verzorgd: 
Jopie Voogt en Dicky Willigenburg. 
 
 Op de volgende pagina: De Harm Fledderusstory. 

Vrijdagavondtoernooi april prooi voor Harm Fledderus. 
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De Fledderusverwarring!!! 

Antwoord en de waarheid!! 
Hoi Frans en Cocky. 
Dank voor het opsturen van foto en tekst. 
Ja, ook als warme bakker moet je er wel es ff uit. 
Het is een goed zaakje en we kunnen je zeggen dat het gebak echt 
lekker is. 
Kijk daar heb je wat aan. 
Ik ben geboren in Smilde, en Albertje in Dwingeloo. 
Als we bij daar nog wonende familie zijn fietsen we nog wel eens door 
Hooghalen met soms een stop bij de bakker. 
Ik ben van de echte Fledderusstam en dus geen streepje op de e. 
Hoop dat jullie genoten hebben van het mooie Drentse land. 
 
Tot ziens op de baan. 
 
Harm en Albertje. 

Goede morgen Harm, 
Hartelijk gefeliciteerd met je Vrijdagavondoverwinning. Zie bijgaande 
foto. 
Een leuke gelegenheid om je te melden dat wij, Cocky en ik, op 8 april 
jl. in Hooghalen (tijdens bezoek aan het Herinneringskamp Wester-
bork) waren en daar bij jouw bakkerswinkel een kopje koffie wilden 
halen. Het was erg jammer dat wegens vakantie je winkel/lunchroom 
gesloten was. Hopelijk heb je een fijne vakantie gehad. 

Bakkerij Harm Fleddérus 
Dorpsbakker en Lunchroom 
Bakkers die liefde voor hun vak hebben...en dat proef je! 
In Hooghalen, een Esdorp met ongeveer 1000 inwoners omgeven door 
prachtige natuurterreinen is Bakkerij Harm Fleddérus gevestigd. 
Met bakkers die liefde voor hun vak hebben en dat proef je! 
Alles wordt hier in eigen bakkerij gemaakt; van brood tot slagroomtruf-
fel, van ijs tot gebak. Een bakkerij waar enkel pure grondstoffen wor-
den gebruikt en geen kunstmatige toevoegingen aan te pas komen!  
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toernooi 
Het Lentetoernooi trok 44 deelnemers, 22 doubletten, naar de banen. 
De toernooiwinnaars waren Bert den Uijl en Rob Geurts.                           
De meespelende wedstrijdleider was Arnold van der Loo. 
 

D eze 18e mei waarop het jaarlijkse Lentetoernooi werd gehouden 
leek wel een zomerdag. Heerlijke temperatuur en veel zon gaven de 22 
deelnemende teams veel energie en strijdlust. De prijsinkopers van de 
Sportcommissie hadden voor de beste 12 teams van deze dag prachti-
ge planten ingekocht bij tuincentrum Hartogsveld.  
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     5 voorgelote partijen moesten worden afgewerkt  waarbij men 
niet van te voren wist tegen wie moest worden gespeeld. Na elke ron-
de werd er een nieuwe lijst getoond met de volgende tegenstanders. 
Dit gaf wat extra spanning en leverde vaak leuke reacties op. 
 
     Veel spannende partijen en soms een niet verwachte uitglijder 
waardoor de eindzege verloren ging. Maar dat hoort er bij. Dat maakt 
boulen zo leuk. Na 4 ronden waren er nog 3 teams die alle partijen 
hadden gewonnen. Hans de Vaal met Pascale Lhoste, Bert den Uijl 
met Rob Geurts en Rikje Niemand met Marco Niemand gingen de 5e 
ronde in en wisten wat ze moesten doen, winnen. Nou, dat werd nog 
een dingetje. Hans en Pascale gingen met 2-13 lelijk onderuit tegen 
Joop de Wilde en Dicky Willigenburg. Rikje en Marco hadden de 
grootste moeite met Gerda van Bruggen en Tineke Verheij, 13-11 en 
Bert en Rob nog meer moeite met Gré Burgers en Arnold van der Loo, 
13-12.  
 
     Bert en Rob eindigden met 5 overwinningen en een saldo van 37 
op de eerste plaats,  Rikje en Marco, ook met 5 overwinningen en een 
saldo van 35, op de tweede plek en Cora en Tom met 4 overwin-
ningen een saldo van 29 op de derde plaats. Alle prijswinnende teams 
vindt u in de tabel. 

 
 

 

 

Bert den Uijl (l) en Rob Geurts, 

de toernooiwinnaars!!! 
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plaats

     teams:

g
e

w
o

n
n

e
n

w
p

sb sa
ld

o

m
ax

1

m
ax

2

m
ax

3

m
a

x4

m
ax

5

      

1 Bert den Uijl en Rob Geurts 5 13 13 37 12 10 9 5 1

2 Rikje Niemand en Marco Niemand 5 10 10 35 12 10 8 3 2

3 Cora Martens en Tom Martens 4 12 7 29 12 9 6 5 -3

4 Joop van Kersbergen en Edith van der Loo 4 11 8 24 11 9 5 4 -5

5 Hans de Vaal en Pascale Lhoste 4 11 8 15 9 7 7 3 -11

6 Carla de Wilde en Slimen Ben Ahmed 4 11 7 16 10 7 5 3 -9

7 Joop de Wilde en Dicky Willigenburg 3 15 8 18 11 11 7 -1 -10

8 Arnold van der Loo en Gré Burgers 3 15 8 13 7 6 5 -1 -4

9 Piet van Opijnen en Piet Boddeman 3 11 2 -6 8 7 3 -12 -12

10 Jenny Tijmensen en Leny van Wijk 2 15 2 0 9 3 -3 -4 -5

11 Gerda van Bruggen en Tineke Verheij 2 15 2 -7 4 3 -2 -5 -7

12 Max Bremer en Riet Bremer 2 14 5 -11 5 1 -3 -7 -7

13 Tjitske Moro en Ans van der Steen 2 13 5 -23 7 4 -10 -11 -13

14 Teunie Bosman en Gerda Vonhof 2 12 2 -4 13 2 -3 -6 -10

15 Tineke Holtzer en Cilia Verburg 2 11 3 -6 11 3 -5 -7 -8

16 Tiny Ham en Harry Wolters 2 11 2 -5 6 5 -3 -6 -7

17 Anna Kruseman en Bram Kruseman 2 11 0 -12 7 4 -7 -7 -9

18 Wil Vendeville en Cees Vendeville 2 8 0 -5 8 6 -5 -5 -9

19 Herman Bosman en Antoine Albrecht 1 17 2 -10 8 -2 -3 -5 -8

20 Wil Boer en Annelies Nachenius 1 15 2 -34 13 -11 -11 -12 -13

21 Miep van Winterswijk en Ans Otten 0 13 0 -36 -3 -7 -8 -9 -9

22 Connie Oskamp en Carla van Tellingen 0 11 0 -28 -4 -4 -6 -6 -8

totaal

Lentetoernooi

Prijswinnende teams 

Marco van Gils en                           

Rikje van Straten,                           

2e plaats!!! 

Cora en Tom Martens,    

3e plaats!! 
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 Carla top op Open-husseltoernooi 
Op zondag 28 april werd het Open-husseltoernooi georganiseerd            

bij JBC De Hakhorst. 18 Hakhorstspelers waren aanwezig.                                  
Carla van Tellingen won het toernooi!!! 

 

E r worden op dit toer-
nooi 3 partijen gespeeld en 
de teams worden door    
loting samengesteld. Helaas 
was er geen enkele speler 
van de verenigingen uit de 
omgeving, er werd namelijk 
op dezelfde dag de            
ZTC-competitie van de NJBB 
gespeeld in District Midden. 
De prijzentafel was geregeld 
door Wil Vendeville.  
 
     Na de derde partij had 
Carla van Tellingen het   
beste resultaat neergezet 
met 3 + 13). Carla nam met 
een brede glimlach de goedgevulde mand in ontvangst.  
 
     De tweede plaats was voor Jantine van der Laan.  Met 2 overwin-
ningen waren er 4prijzen beschikbaar met aan de top Koen Verf, ge-
volgd door Cees en Wil Vendeville en Connie Oskamp.  Mieke Gerlach 
en  Rita Jansen mochten ook nog een prijs uitzoeken, zij hadden 1 partij 
gewonnen. De poedelprijs was voor Ans van de Steen en Corrie van 
Veen. Ans was al naar huis zodat Annie Wagener de prijs in ontvangst 
mocht nemen. 
  
     Rijk Esko en Ria de Weger werden bedankt voor hun inzet achter de 

bar en met een applaus  werd een gezellige middag afgesloten.  
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Diploma’s Regionaal Scheidsrechter NJBB 

O p zaterdag 11 mei werd de opleiding tot Regionaal Scheidsrechter 
(RSR-08) afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PvB) bij De Hak-
horst in Leusden. Drie deelnemers zijn hiervoor geslaagd, vier deelne-
mers moeten de PvB herkansen en één kandidaat moet de PvB nog afleg-
gen. 
Gefeliciteerd aan de geslaagden! 

Van links naar rechts Daniël Everts (De Nijeboulers), Anton Kunenborg (De 
Hakhorst), Rodrigo Jägers (Les Taxateurs) en kerninstructeur Huub van 
den Broek.  
 
Bovenstaand de berichtgeving op de site van de NJBB. Ik ( red. : Anton 
Kunenborg) kan dat aanvullen met mijn dank aan de 20 leden van onze 
club die in  een recordtempo bereid waren om mee te werken aan de 
derde verdiepingsbijeenkomst van de scheidsrechters in opleiding.       
Inmiddels hebben wij de verhalen daarover kunnen lezen in ons Bouletin.  
 
     Maar wat doet zo’n scheidsrechter meer dan alleen het meten? Dit 
laatste is inderdaad wel het meest direct zichtbare. De scheidsrechter 
heeft de leiding over het toernooi en doet dat in zeer nauwe samenwer-
king met de wedstrijdleider.  
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     Deze laatste richt zich met name op de juiste administratieve vast-
legging van de uitslagen van het toernooi en het toepassen van een 
rechtvaardig wedstrijdsysteem.  
De scheidsrechter richt zich op een vlot verloop van het toernooi en 
op de juiste toepassing van de regelgeving. Daarnaast ook een con-
trole vooraf of het toernooi wel veilig gespeeld kan worden.  De 
scheidsrechter is namelijk de persoon genoemd in het RPS die sanc-
ties kan opleggen, zoals de gele, oranje en rode kaart. 
Ik vond het een leerzame en boeiende opleiding.  Ook heb ik begre-
pen dat leden van de Hakhorst deze zelfde ervaring hebben met de 
eerder genoemde avond. 
 
     Mocht u vragen hebben over de spelregels van petanque van: hoe 
zit dat nu? Stel ze gerust, want samen met Jan Kuiper zullen wij uw 
vragen naar beste  vermogen beantwoorden.  
Het mailadres daarvoor is sc@jbcdehakhorst.nl 

mailto:sc@jbcdehakhorst.nl
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O p vrijdag 24 mei kwamen 43 spelers meedoen aan het               
Vrijdagavondtoernooi.  Arnold van der Loo leidde het toernooi  en                      
Harm Fledderus won. 
 
     Gezien de bezetting de laatste 
weken was de verwachting dat 
er ook deze avond niet veel men-
sen zouden komen. De balielijst 
was net uitgedraaid met 39 spe-
lers toen er nog iemand kwam 
aanlopen. Nieuwe lijst uitge-
draaid met 40 spelers, aantal 
blokjes aangepast en ja hoor, 
komen er nog twee aanlopen. 
Het leven van een wedstrijdlei-
der gaat niet over rozen. Voor de 
derde keer alles aangepast, nu 
aan 42 spelers. We startten dus 
ietwat te laat. Tijdens de eerste 
ronde kwam er nog iemand aan-
lopen. Die kon de laatste twee ronden meedoen, maar de deelnemers-
lijst moet voor de vierde keer worden aangepast. Maar met 43 deelne-
mers viel  de opkomst dus reuze mee. Wat ook meeviel was dat alle 
partijen buiten werden afgewerkt en daar waren veel spelers blij mee 
(en een paar niet). 
 
     Na de 3 ronden waren er 6 spelers met 3 overwinningen. Harm 
Fledderus was daarvan met een saldo van +33 de beste en kon de 
mand mee naar huis nemen.  Harm won ook al het Vrijdagavondtoer-
nooi van april. Zie elders in dit Bouletin. 
 
      

Harm Fledderus wint de mand 
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De andere 5 met 3 overwinningen konden ook naar de prijzentafel. 
Dit waren Cees Vendeville +30, Will Rademakers +28, Piet Boddeman 
+ 27, Carla de Wilde +13 en Paul Dijkstra + 10. 
 
     De beste 5 met 2 overwinningen kwamen ook in aanmerking voor 
een prijs. Dit waren Marco van Gils +21, Dicky Willigenburg +12, Wim 
van den Berg +10, Ton Jetten +9, Wout Klok +8 en Charlotte van den 
Hoek +7. 
 
     Voor de beste 5 met 1 overwinning was er ook nog prijs. De geluk-
kigen: Timo Kraak +10, Wil Vendeville +4, Harry Wolters +2, Tiny Ham 
-1 en Annette Rademakers -2. 
 
     De poedelprijzen werden dit keer in de wacht gesleept door Gerda 
van Bruggen en Janny Korpel.  
 
Al met al was het weer een gezellig Vrijdagavondtoernooi. 

Juni, juli, augustus: zomervakantiemaanden. 

Veel plezier!!! 
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Ballade van een Cup-a-Soup 

Hoort vrienden, dit gebeurde 
in de kantine van onze club. 
Het gaat over soep die wordt genuttigd 
uit een zakje in een cup. 
 
Het is lente, we spelen buiten, 
de zon verwarmt ons clubtoernooi, 
vrijwilligers doen de barbediening 
met enthousiasme, dat is mooi. 
 
Tijdens  lunchtijd vormt zich een rijtje 
geduldige leden, het zakje in de hand 
van de soepsoort die zij kozen, 
de barman roert die voor elke klant. 
 
Het is soms wel even spannend 
met zoveel smaken, dus opgelet, 
maar uiteindelijk wordt naar ieders keuze 
de juiste soep op de bar gezet. 
 
Toch kan er ook wel eens wat mis gaan, 
de bron van dit lied, zoals je al raadt, 
want plotseling vraagt verbaasd de barman: 
van wie is de soep die hier nog staat? 
 
 

Dichter bij De Hakhorst 
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‘Van mij’, klinkt de stem van de bestelster, 
‘ik sta hier al lange tijd en wacht, 
niet op de soep maar op de bestelbon 
die toch wordt geschreven, naar ik dacht. 

Hoe kan jij nou toch denken 
dat ik nu soep wil als ik bestel, 
heet water hoefde je nog niet te schenken 
want die soep….., die haal ik later wel.’ 
 
De andere soepliefhebbers die wachten, 
lachen hard om dit misverstand 
maar de barman toont gevoel voor humor 
en begrip voor deze bijzondere  klant. 
 
‘Kijk, dit maakt mijn werk nou zo aantrekkelijk, 
als vrijwilliger waardeer ik dat, 
’t was bijna in de soep gelopen 
maar zo beleef je nog eens wat.’ 
 
Geloof me, beste Hakhorstvrienden, 
dit is een waar gebeurd verhaal 
maar wel één met een dubbele bodem, 
die vormt tenslotte de moraal 
Wat er ook voorvalt, blijf toch lachen, 
dan houden we iedereen te vriend, 
de clubsoep wordt niet zo heet gegeten, 
zeker als die niet wordt opgediend. 
 
Max Bremer 
 

Uitnodiging 
Dit gedicht is door mij voor het Bouletin geschreven op verzoek van 
een clublid. Mocht jij ook iets (leuks) op de club meemaken en wil je 
dat door mij op rijm laten plaatsen? Laat me dat dan even weten en 
mail naar maxbremer@xmsnet.nl  
 

mailto:maxbremer@xmsnet.nl
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Z 
onder veel ruchtbaarheid heb ik enkele maanden geleden de 

webredactie overgenomen van Frans van der Loon. Dat betekent dat 
ik na toestemming van het bestuur geautoriseerd ben om onze websi-
te up to date te houden door plaatsing en verwijdering van berichten 
en verslagen. Frans blijft verantwoordelijk voor de redactie van ons 
Bouletin en wij communiceren regelmatig met elkaar vanwege elkaar 
rakende items. 
     In de wandelgangen hoor ik al langere tijd geluiden die erop wijzen 
dat onze  leden de website www.jbcdehakhorst.nl weinig of niet   
bezoeken. 
     Ja, waarom zou je dat doen? Immers belangrijke of urgente infor-
matie krijg je per nieuwsbrief en lopende zaken op sportief en        
bestuurlijk gebied tref je maandelijks aan in het Bouletin. 
     Laat ik voorop stellen dat niets moet in dit verband, maar het kan 
best wel  handig zijn om de website met enige regelmaat even te be-
zoeken. Sla het webadres dus op in je favorieten zou ik zeggen. 
 
Openbare gedeelte 
     Je komt dan op de homepagina. In de bovenbalk tref je keuzeknop-
pen aan. Als je met je muis een knop aanwijst, worden de onderlig-
gende onderwerpen zichtbaar. Al die onderwerpen staan ook hele-
maal onderaan. Op de homepagina wordt ook een directe link naar 
het laatste nieuws en het laatste verslag van een toernooi getoond. 
Klik je op de tekst ‘lees verder’ dan verschijnt het hele verhaal. Zo’n 
toernooiverslag is dus al te lezen voordat het in het Bouletin gepubli-
ceerd wordt. Het verslag van het Lentetoernooi stond bijvoorbeeld al 
op 21 mei op onze website. Verder staan er 4 blauwe sneltoetsen. 
Dat scheelt zoekwerk want als je daarop klikt, kom je meteen bij het 
betreffende onderwerp: een korte uitleg van de spelregels (handig 
voor nieuwe leden), bouleparty’s, het Bouletin (ook oudere num-
mers)  en de (sport)kalender. In de kalender staan al onze sportactivi-
teiten en toernooien keurig per maand gesorteerd op datum. 
 

Waarom onze website bezoeken? 

http://www.jbcdehakhorst.nl/
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Bouletin in kleur 
     Ook leuk en misschien minder bekend: het nieuwste Bouletin staat 
meestal reeds op maandagavond of dinsdag na de sluitingsdatum voor 
de kopij op de website. Zo kan je dat al in kleur lezen voordat de papie-
ren zwart-wituitgave aan het eind van die laatste week van de maand 
beschikbaar komt. 
 
Besloten ledenpagina 
     Maar je kunt ook met de meest rechtse keuzeknop een bezoek 
brengen aan onze beschermde ledenpagina voor specifiek clubnieuws. 
Inloggen kan alleen met je gebruikersnaam (licentienummer of mail-
adres) en je wachtwoord. Door toedoen van een hacker in december 
2018 werken sommige bestaande (oude) wachtwoorden niet meer, 
maar dat kan snel verholpen worden door de aanwijzingen op het 
scherm te volgen. 
Op de ledenpagina worden onder meer regelmatig updates geplaatst 
van de ledenlijst en het barrooster. Alle informatie van de laatste ALV 
blijft daar ook bereikbaar. Verder vind je daar informatief naslagwerk. 
  
     Ik hoop jullie met deze informatie geholpen te hebben met het be-
antwoorden van de vraag in de titel van dit artikeltje. De keuze ligt ui-
teraard bij jezelf. 
Voor vragen en plaatsingsverzoeken ben ik per mail bereikbaar. 
 
Max Bremer 
website@jbcdehakhorst.nl 
 

 

En eerder inzien? Dat kan!!! 

Kijk op: www.jbcdehakhorst.nl en klik ”over ons” aan en daarna 

“clubblad Bouletin”. Uw Bouletin staat daar al een aantal dagen   

eerder dan het uitkomen van de gedrukte vorm!!  

mailto:website@jbcdehakhorst.nl
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Commissie Voorzitter, vz            

Coördinator, co 

Taak Telefoon/ e-mail 

Audio/visuele 

apparatuur 

Cees Vendeville co. algemeen 033-4940484  

Banen Arie Wijnbelt vz. algemeen 033-4943810 

Bouletin Frans van der Loon redactie 033-7370102 

Barrooster Ria de Weger co. barrooster barrooster@jbcdehakhorst.nl 

Facilitaire dienst Conny van Cleef co.algemeen facilitair@jbcdehakhorst.nl  

033-4952361  

Groenvoorz. Henk Wardenier vz. algemeen  0612083969 

Kleding Joop v. Kersbergen vz. algemeen 033-8886150 

Klusteam Willem Verboon vz. algemeen  0610190505 

Ledenwerving Truke Nielen vz. algemeen 033-4942076 

Lief en Leed Tjitske Moro vz. algemeen 0622201110 

Medisch Nanja Heijke contactpersoon 0630598156 

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 

Verhuur Fred van Riet co. algemeen 0651781167 

Website Max Bremer redactie 033-4942805 
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