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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
10. eindstand ITC  17 e.v. flyers toernooien  23. vacatures 27. Randijk krijgt 
mooie prijs 30. knipoog 33. sponsornieuws 35. jubileumnieuws 38. klusteam  
51. oproep zangers voor jubileumkoortje. 
 

Kopij (let op i.v.m de Kerst): inleveren uiterlijk  vrijdag 20 december 11 uur.  

Het Bouletin van januari komt uit op dinsdag 31 december. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 16 december van 16.00  - 17.00 uur en 19.15  - 19.45 uur. 
dinsdag 17 december 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!! 
*) op 20 december 19.00 uur (Kersttoernooi) 
De Kerstdagen en Oud– en Nieuw  gesloten!! 

 

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

za. 30-11 NPC 12.00 uur 

di. 03-12 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

vr. 06-12 Basis instructie petanque (cursisten) 13.30 uur 

za. 07-12 Sinterklaastoernooi **) 12.00 uur 

wo. 11-12 Koffietoernooi 09.30 uur 

vr. 13-12 Basis instructie petanque (cursisten) 13.30 uur 

za. 14-12 NPC 12.00 uur 

vr. 20-12 Kersttoernooi **) 19.00 uur 

25 + 26-12 Gesloten (Kerstdagen)  

vr. 27-12 Oliebollentoernooi **) 19.00 uur 

31-12 + 01-01 Gesloten (Oud- en nieuwjaar)  

vr. 03-01 Nieuwjaarsreceptie, daarna husselen 19.00 uur 

za. 04-01 Hart-van-Nederlandtoernooi **) 10.00 uur 

di. 07-01 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

vr. 10-01 Basis instructie petanque (cursisten) 13.30 uur 

za. 11-01 NPC 12.00 uur 

wo 15-01 Koffietoernooi 09.30 uur 

vr. 17-01 Basis instructie petanque (cursisten) 13.30 uur 

vr. 17-01 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 
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  Van de Voorzitter 

Hoera, de nieuwe containers zijn geplaatst en in gebruik genomen. 
Wat een ruimte voor alle gereedschap en de terrasstoelen. Het begin 
van de besluiten van de vorig jaar gehouden ledenvergadering is    
uitgevoerd. We zijn nog in gesprek met een aannemer voor de uitvoe-
ring van de verbouwing van de toiletten. Er zit schot in en zoals het er 
nu naar uitziet zal de uitvoering voor het jubileumfeest klaar zijn.   
      - Er lijkt onduidelijkheid te zijn over de wijzigingen in de betaling 
van de bondsbijdrage. In de ledenvergadering van april dit jaar is be-
sloten het beleid van de NJBB te volgen als het gaat om de betaling 
van de bondscontributie. De W-licentie wordt afgeschaft en er wordt 
een standaard licentie voor iedereen ingevoerd. Deze nieuwe licentie 
kost € 22,50. Dit betekent concreet dat iedereen die tot nu toe een  
W- licentie had vanaf 2020 de standaard licentie krijgt en dus                       
€ 10,00 per jaar minder betaalt dan afgelopen jaar. Daar staat tegen-
over dat als je NPC gaat spelen je dat zelf moet betalen. Dit kost ca 
10,00, afhankelijk van het aantal deelnemers per ploeg. Per saldo kost 
het onze wedstrijdspelers dus niets extra. Wil je aan meerdere com-
petities deelnemen dan kost dat uiteraard wel meer. Hopelijk maakt 
dit duidelijk hoe het er volgend jaar uit gaat zien. Overigens zal pas 
vanaf seizoen 2020/2021 voor de toernooien betaald moeten wor-
den. De verplichting om toernooien in clubkleding te spelen blijft ge-
woon, zoals voorheen, bestaan. 
      - De baropbrengst staat al langere tijd onder druk. Het verschil 
tussen inkoop en verkoop is te klein geworden. Om die reden moeten 
wij de prijzen van de consumpties verhogen. Gelukkig kan de prijsver-
hoging wel worden beperkt tot € 0,10 per consumptie. De verhoging 
gaat in op 1 januari a.s. 
       -  De voorbereiding van het jubileumfeest is in volle gang. Ik ver-
heug mij op een feestelijk  jubileumjaar. 
       - Tenslotte wens ik iedereen fijne feestdagen toe en schrijf u voor-
al in voor het Sinterklaastoernooi, het Kersttoernooi of het Oliebol-
lentoernooi.  
Ad Kooijman. 



 7 



 8 

Van de secretaris 

Bestuursvergadering 
 
De maand december staat voor de deur.                                                         
November was het een drukte van belang bij het secretariaat. De agen-
da voor de B.V. stond op tophoogte. Voor alle bestuursleden betekende 
dat: Alle zeilen bijzetten. Het is gelukt. Op 19 december om 13.00 uur 
gaat het bestuur met elkaar in gesprek om o.a. de resultaten te bezien 
van de gemaakte afspraken. Wanneer je een punt te melden hebt, 
spreek dan een van de bestuursleden aan of mail het secretariaat. Dan 
volgt de uitnodiging voor 19 december in je bus. 
 

Mailbox 
 
- Of JBC De Hakhorst genomineerd is voor de Vrijwilligerstrofee ? We 
moeten nog even afwachten.                                                                           
– De Matchbeurs in het Huis van Leusden is een geslaagde bijeenkomst 
geworden. Van de 5 gewenste matches zijn er 4 gehonoreerd. Althans 
op papier. We gaan met de 4 getekende overeenkomsten aan de slag 
en verder in gesprek met de biedende partij.                             
– Een aantal leden had wat vragen over besluiten uit het verre verleden 
omtrent bondsbijdragen en competities. Zie Van de Voorzitter.               
– Het bestuur van de stichting AVG heeft onderzoeksbureau  Panteia 
ingeschakeld. Middels een in te vullen enquête wil zij de mening horen 
van gebruikers over de digitale veiligheid en cybersecurity.                        
- De deadline van Grote Clubactie is verplaatst naar 2 december. Vul je 
gegevens in nu het nog kan.                                                                                
– SportXperience, welke is aangesloten bij Leusdens Beweeg en Sport-
akkoord, zet zich in voor de jeugd van Leusden en haar betrokkenheid 
tot sport. Eerder droeg zij de naam Kracht van Acht.  
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Aanverwante zaken 
 
– Vanwege de drukte rondom  de verbouwing schuiven we Project 
energiebesparingen voor en door verenigingen door tot na de ver-
bouwing binnen het clubhuis.                                                                 
– Er is bij het bestuur van onze vereniging niet bekend of een van   
onze clubleden zich heeft aangemeld voor een functie binnen de 
Bondsraad.                                                          
– Martin Borst heeft zich beschikbaar gesteld als coördinator               
Begeleiding nieuwe leden. Mocht je een nieuw clublid tegenkomen, 
attendeer hen dan op Martin Borst, vice versa. Zie WIE? WAT? WAAR?                                                                                                              

–  De tussenstand van de overstap papieren versie  Bouletin naar het 
digitale is 37.                                                                                                             
-Van het Talenten(capaciteiten)formulier zijn er helaas geen nieuwe 
bijgekomen. Ongeacht wat je al doet voor de vereniging of dat je niet 
bij machte bent een taak op je te nemen, vul hem in. Wij hebben 
graag een compleet overzicht in de registratie.              
– Een afvaardiging van het bestuur heeft verwoede pogingen gedaan 
om de Captain’s Cup voor minimaal nog 1 jaar te mogen behouden. 
Helaas voor ons ging het bestuur van JBC Randenbroek er met de   
beker vandoor.                       
- De ALV, Algemene Leden Vergadering staat gepland op 2 april 2020. 
Voor de nieuwe leden onder ons, deze vindt plaats in de avond.      
Noteer haar alvast in je agenda.                                             
– Over de datum voor de Nieuwjaarsbijeenkomst is men nog in ge-
sprek. 

Noteer: donderdag 2 april ‘s avonds!!! 
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Ank Christ, Karel Christ en Paul Dijkstra zijn triplettenkampioen 2019 
geworden. Zij wonnen 14 van de 18 partijen. Wij feliciteren hen van 
harte!! 
De kampioenen van 2018, Arnold van der Loo, Edith van der Loo en 
Bert den Uijl werden nu tweede. 
 
De kampioenen van de B-poule zijn Hennie Halla, Timo Kraak en Al-
bert van den Tweel.  Zij zullen in 2020 in de A-poule de plaats gaan 
innemen van Sanna Borst, Martin Borst en Berend Heil, die dan hun 
geluk moeten gaan zoeken in de B-poule. 

ITC, eindstand 2019 

A-poule Eindstand ITC november 2019

plaats team nr spelers G W S ow os

1 team2 Karel Christ+Ank Christ+Paul Dijkstra 18 14 78 0 0

2 team1 Bert den Uijl+Edith van der Loo+Arnold van der Loo 18 13 60 0 0

3 team4 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 18 11 21 1 4

4 team8 Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens 18 11 19 3 9

5 team9 Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Eelke Algra 18 11 10 2 -13

6 team3 Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten 18 10 26 0 0

7 team5 Rene Luijendijk+Harm Fledderus+Anja Engelbert 18 6 -25 0 -15

8 team6 Martha Oudshoorn+Arie Wijnbelt+Tiny Ham 18 6 -51 2 15

9 team7 Joop van Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes 18 5 -62 0 0

10 team10 Sanne Borst+Martin Borst+Berend Heil 18 3 -76 0 0

B-poule Eindstand ITC november 2019

plaats team nr spelers G W S ow os

1 team2 Hennie Halla+Timo Kraak+Albert v den Tweel 22 15 73 2 13

2 team4 Peter de Rooij+Wim vd Berg+Riet Bremer 22 15 35 0 -13

3 team8 Ellen van der Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko 22 13 27 2 11

4 team5 Piet Schilder+Anna Kruseman+Bram Kruseman 22 13 22 1 -15

5 team7 Max Bremer+Carla van Tellingen+Ton Zegers 22 13 16 3 4

6 team12 Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk 22 11 49 2 17

7 team10 Ria van Wegen+Wil Vendeville+Cees Vendeville 22 11 -7 0 -17

8 team3 Tiemen Bosma +Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 22 10 7 1 9

9 team9 Dicky Willigenburg+Jopie Voogt+Nel v Meerendonk 22 10 -21 1 -9

10 team11 Connie Oskamp+Rolando Albergati+Frida Swart 22 8 -55 1 6

11 team6 Truus Ruarus+Petra vd Kuij+Ad vd Kuij 22 8 -66 1 -6

12 team1 Anneke Esko+Rikje van Straten+Josias de Zeeuw 22 5 -78 0 0

sortering: winst, algemeen saldo, onderling winst, onderling saldo, grootste uitslag.
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Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
Anne Marie Ruseler met ingang van 29 oktober 2019 
Anne Marie, van harte welkom. 
 
Verhuisbericht ontvangen van (zie ledenlijst op de website voor het 
nieuwe adres): 
Evert v.d. Bremer 
Marian en Wim van Valkengoed 
 
Opzeggingen ontvangen m.i.v. 31 december 2019 van: 
Coby Sebel op 28 oktober 2019 
Mark Vis op 29 oktober 2019 
Marjolein Reus op 4 november 2019 
Gré van Rutten op 6 november 2019 
Wim Lankamp op 7 november 2019 
Cor Sanders op 8 november 2019 
Michel Bara op 10 november 2019 
Ben Roesink op 15 november 2019 
Rob de Haan op 18 november 2019 
Fred van Riet op 18 november 2019 
Jaap Noordenbos op 19 november 2019 
 
Aantal  leden op 21-11-2019 conform telling onderaan de ledenlijst = 280                         

De ledenlijst en  de boulelijsten d.d. 21-11-2019 staan op de website. 
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Trainingen 
Met veel enthousiasme hebben Bert den Uijl en Ton Jetten 5 trai-
ningsavonden verzorgd. Op verschillende uitgezette situaties werd in 
groepjes het plaatsen en tireren beoefend. De laatste avond werd 
een “examen” afgenomen waarbij punten konden worden behaald. 
De deelnemer die de hoogste score wist te behalen werd verrast met 
een fles wijn van wijngaardenier Henk Breugem die op landgoed 
Slichtenhorst bij Nijkerk de wijngaard Aan De Breede Beek duurzame 
wijnbouw pleegt. Deze wijngaard ontving het predicaat Beste Wijn-
gaardenier 2019. Anton Kunenborg was de gelukkige. De deelnemers 
hebben deze trainingen als heel leerzaam, intensief en leuk ervaren. 
Het spelniveau van de deelnemers is toegenomen. We zijn ook blij 
met de toezegging dat er volgend jaar weer trainingen verzorgd gaan 
worden door Bert en Ton. Leden die niet eerder de trainingen hebben 
gevolgd krijgen hier bij voorrang. Mannen Bedankt! 
 
Doublettencompetitie 
We hebben besloten om de doublettencompetitie voorlopig op de 
huidige manier voort te zetten. Het overstappen naar een vaste 
avond stuit op te veel problemen. We zijn ook van mening dat er vol-
doende mogelijkheden zijn om de wedstrijden in de geplande maan-
den, of daarvoor, af te werken. Begin wat eerder met de eerste wed-
strijden en wacht niet tot na de zomervakantie. Misschien nog eens 
kijken of datumprikker iets is? 
 

Toernooien 
Vanuit de vereniging krijgen we als Sportcommissie regelmatig te ho-
ren dat er wel heel veel toernooien zijn. Dit is bijna een vast onder-
werp op onze agenda. Door de NPC competitie wordt de kalender in 
sommige maanden erg vol waarbij we natuurlijk ook rekening hou-
den met onze barmedewerkers. Daarnaast hebben we in 2020 te ma-
ken met het 40 jarig bestaan van onze club waardoor extra activitei-
ten staan gepland.  
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Dit heeft de Sportcommissie doen besluiten de volgende toernooien 
te schrappen. 
Het bestuur heeft samen met de JC besloten dat de Medewerkersdag 
van 2020 komt te vervallen, hiervoor in de plaats komt er op zaterdag 
25 april een jubileumfeest. 
Het dauwtraptoernooi komt in 2020 te vervallen, hiervoor komt op 
21 mei een gezelligheidstoernooi als aanvulling op de festiviteiten bij 
ons 40-jarig bestaan. 
Het kwartettentoernooi dat we meestal houden in februari komt te 
vervallen. Reden is dat er in februari al op drie zaterdagen NPC staat 
gepland. 
Het lentetoernooi dat meestal gehouden wordt in mei/juni komt te 
vervallen door de festiviteiten in mei en omdat er in juni al het Pink-
ster- en Bostoernooi staan gepland. 
Daarnaast hebben we besloten om de naam van het Beaujolaistoer-
nooi te veranderen omdat er al jaren geen Beaujolais meer is tijdens 
dit toernooi. Suggesties zijn van harte welkom bij 
sc@jbcdehakhorst.nl 
 
Vrijdagavond wijn 
 
Op vrijdagavond wordt er, behalve op het vrijdagavondtoernooi, voor 
de beste speler een fles wijn beschikbaar gesteld. Wij vinden dit ten 
opzichte van de husselmiddagen niet langer verantwoord. Vanaf 1 
januari stoppen we dan ook met het toekennen 
van de fles wijn. Ook zon- der fles moet het vol-
gens ons mogelijk zijn om een gezellige avond te 
hebben. We kijken nog of we aan de beste spe-
ler een drankje van de bar aanbieden. De speler 
die als laatste eindigt krijgt dit dan niet meer. We 
gaan kijken waar we het geld dat we hiermee 
besparen voor kunnen ge- bruiken. Dit zou bij-
voorbeeld kunnen om tij- dens de NPC dagen 
het eerste kopje koffie aan te bieden aan de spe-
lers zoals dat bij veel ver- enigingen gebeurt. 
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Ook in Leusden!! 
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Het Bestuur, de Sportcommissie en de 

Bouletinredactie wensen alle lezers  

Als u iets voor de club wilt doen dan heeft u nu de keus. Wij zoeken: 

functie wanneer info bij 

Penningmeester april 2020 Rijk Esko/Ad Kooijman 

2e Penningmeester per direct Rijk Esko/Ad Kooijman 

2e barroosteraar per direct Ria de Weger 

Lid Sponsorcommissie per direct Kees Duerink 

Barmedewerkers per direct Conny van Cleef 

Aspirant Bestuurslid z.s.m. Ad Kooijman/Irene Maes/

Rijk Esko 

Voor uitgebreide/aanvullende informatie: Zie vacatures op de website ! 
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Winteronderhoud buitenbanen 

I n de winter spitst het werk van de baancommissie zich toe op 
onderhoud van de binnenbanen. Dat betekent vooral vegen met de 
sleepnetten, opgehoopt grind van achter de uitlijnen verspreiden 
over de banen en sproeien. 
De buitenbanen worden nu met rust gelaten, maar de natuur houdt 
daar geen rekening mee. 
Groei van gras en onkruid gaat wel veel langzamer maar stopt niet. 
We hebben besloten deze winter op de achterste banen een nieuwe 
proef met onkruidbestrijding te doen, namelijk door zout te strooien. 
Een deel van deze banen is bovendien afgedekt met zwart plastic, net 
als vorig jaar. En nu maar afwachten welk resultaat dat oplevert. 
 
Namens de baancommissie, 
Max Bremer 
 
Zie foto, Cees Vendeville met de zoutstrooier en een paar man bij de 
afdekzeilen. 
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ontvangt de stimulerings-

prijs Leusden! 

 

Erwin Kooijman (zoon van ☺) en partner Kyra Gunneweg hebben met 
Randijk Bamboe de 
stimuleringsprijs 
voor ondernemend 
Leusden gewonnen. 
 
     Deze prijs wordt 
toegekend aan een 
Leusdens bedrijf dat 
voldoet aan de se-
lectiecriteria innova-
tief, onderscheidend 
en maatschappelijk 
relevant. 
 
     Ze zien het als 
een bekroning op 
jarenlang hard wer-
ken. Voor de toe-
komst richten zij 
zich vooral op niet-
woekerend bamboe 
(tropische gras-
soort).  
 
     Bamboe is  winterhard en in diverse diktes en hoogtes te leveren. 
 

JBC de Hakhorst feliciteert Randijk Biologische Bamboe Kwekerij Leus-

den, één van onze sponsors van harte met deze prijs. 
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Koen wint het Eerste-dinsdagtoernooi november 

O p dinsdag 5 november was het weer zo ver, tijd om het              
Eerste- dinsdag-van-de-maandtoernooi te spelen onder leiding van 
good old Karel Christ.  Van de 53 deelnemers bleek Koen Verf de beste 
resultaten te hebben geboekt. 
 
     De prijzentafel was in orde gemaakt door Wil Vendeville en Riet 
Bremer, met assistentie van Cees en Max. De 3 manden voor de beste 
speler met 3 overwinningen, met 2 overwinningen en met 1 overwin-
ning vielen gelijk op.  

 
     Na 3 partijen 
was het beste 
resultaat neer-
gezet door Koen 
Verf, 3 + 22,  
zodat hij de 
goedgevulde 
mand in ont-
vangst mocht 
nemen. Arie 

Wijnbelt was de beste met 2 overwinningen, + 15, goed voor mand 2 
en de mand voor de beste met 1 overwinning was voor Wies Huber.  
 
     Op de tweede plaats eindigde Jaap Zarkema, 3 + 20, de derde plaats 
was voor Henny van Dijck, 3 + 19 en de vierde plaats was voor Coby 
Sebel, 3 + 8, als laatste met 3 overwinningen.  
 
     Voor de spelers met 2 overwinningen waren er 13 prijzen te verde-
len en voor de spelers met 1 overwinning waren er nog 10 prijzen be-
schikbaar. De poedelprijzen werden uitgereikt aan Ineke Lambers en 
Dick Hut. Na de prijsuitreiking werden Ria en Ingrid bedankt voor hun 
inzet achter de bar, want zonder vrijwilligers is het onmogelijk om 
toernooien te organiseren. Hiermee werd een gezellige en geslaagde 
jeu-de-boulesmiddag afgesloten. 

1 2 3 
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Foto Ronald Kersten 

  Arnold’s Arnold’s 
M et verbazing en stijgende boosheid zit ik                                 
een  artikel te lezen in de Leusder Krant over een                                                    
verhoging van de afvalstoffenheffing die alle                                                      
Leusdenaren volgend jaar moeten gaan betalen als Edith                                    
een envelop naast me op tafel legt met daarbij de opmerking “er is 
post voor je”.  Nou ken ik Edith al wat langer dan vandaag en mijn er-
varing is, dat wanneer zij zo expliciet vermeldt dat iets voor mij be-
stemd is, het meestal  niet serieus te nemen is. Mijn bedoeling is om 
de envelop te negeren en verder te gaan met het artikel maar op de 
een of andere manier lukt het mij niet meer om de tekst in me op te 
nemen. Er is post voor je, blijf ik maar horen. Mijn blik verplaatst zich 
vanzelf naar de envelop en ja hoor, met grote letters staat er op 
“uitnodiging voor een gratis gehoortest”. Ik kijk naar Edith die met 
een grote glimlach op haar gezicht de andere post doorneemt. Even 
komt het in me op om een discussie op gang te zetten over ons      
gehoor maar besluit 
het verstandiger aan 
te pakken. Ik doe of ik 
de tekst niet heb   
gelezen en schuif de  
envelop weg. Op het 
moment dat mijn 
ogen terugkeren naar 
het artikel schiet me 
te binnen dat ik hier 
al eerder aandacht 
aan heb besteed. Ik besluit het op te zoeken en ja hoor, in het Boule-
tin van februari 2017 schrijf ik over de invoering van de ondergrondse 
containers en PMD bakken in Leusden. Door het afval gescheiden aan 
te bieden verwachtte de Gemeente te kunnen bezuinigen op de kos-
ten. Ik heb toen geschreven dat het voor de bewoners vast niet goed-
koper zou worden.  

Bij afvalscheiden mag je niet kleurenblind zijn!! 
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     En ja hoor, er wordt nu zo goed gescheiden dat de Gemeente 4 ton 
te kort komt dus gaan we in 2020 €65 meer betalen aan afvalstoffen-
heffing. Niet leuk dat dit gaat gebeuren maar wel leuk dat uiteindelijk 
uitkomt wat ik verwachtte.  
 
     Zo verwacht ik ook dat de mensen die mijn stukje lezen dit op de 
juiste waarde weten in te schatten. Dat dit niet altijd het geval is blijkt 
dat ik zo nu en dan word aangesproken door mensen die vallen over 
mijn onjuist gebruik van de Nederlandse taal of dat men zich ge-
kwetst voelt door wat ik schrijf. Nou ben ik altijd heel erg voorzichtig 
waarover ik iets schrijf en op welke manier ik dit doe. Want ik wil ab-
soluut geen personen beledigen of kwetsen tenzij het mijn bedoeling 
is om deze personen te beledigen of te kwetsen. Dan zal ik dat zeker 
niet nalaten. Over dit laatste hoeft u mij niet aan te spreken, dit is 
niet serieus bedoeld.                                                                                                 

Nou probeer ik naast deze maandelijkse knipoog ook nog wat hand- 
en spandiensten te verrichten binnen de Sportcommissie. Dit betreft 
dan de diverse interne en externe competities, de eigen toernooien 
en de open toernooien en alles wat daar mee te maken heeft. Ook 
daar heeft men soms kritiek over. In sommige gevallen is dat terecht 
en wordt het snel opgelost maar soms is het ook onterecht. Je hebt 
op onze club namelijk te maken met veel mensen die allemaal een 
eigen mening en idee ergens over hebben en je kunt nu eenmaal niet 
iedereen tevreden stellen. Ik probeer daar wel wat van te leren. Je 
moet achterom kijken om vooruit te kunnen zien. En als er dan nog 
mensen zijn die blijven piepen dan ben ik blij dat ik die gratis gehoor-
test niet heb gedaan. 
 
Boule en luister met plezier 
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november2019 

Daarnaast wijzen wij onze leden op de advertenties in dit BOULETIN 
en de schermpresentaties in ons clubgebouw. Deze maand vermelden 
wij 3 sponsors die ieder al jarenlang sponsor zijn. 
Met ingang van volgend jaar krijgen we een digitale clubcard. Jullie 
ontvangen deze per mail. 
Deze kan op je smartphone gezet worden, zodat deze ook bij sponsors 
getoond kan worden. 
Immers, wij zijn onze JBC de Hakhorst steeds meer aan het promoten 
bij onze sponsors en vragen hen bij aankopen ook eventueel korting 
te willen geven aan onze clubleden.  
Een aantal sponsors doen dat al, zie ook het vorig sponsornieuws. 
Verzoek van de sponsorcommissie: Zeg gerust dat u lid bent van      
JBC de Hakhorst, want dat stimuleert de ondernemer om ons te 
(blijven) sponseren! 

INDONESIAINDAH, HET AFHAALCENTRUM VOOR                                     
MAALTIJDGENIETERS! 

Inmiddels al jaren een vertrouwd adres in Leusden, onze trouwe spon-
sor INDONESIAINDAH, gevestigd op De Biezenkamp 17, schuin t/o de 
JUMBO!  
Velen van ons zijn reeds klant bij dit keurige bedrijf! Voor degenen die 
nog niet zijn geweest hebben wij wellicht een tip. Want als u de ko-
mende feestdagen eens anders wilt invullen? Dan is een heerlijke 
afhaalmaaltijd van INDONESIAINDAH een prima mogelijkheid. 
Ze hebben ook een mooi programma voor juist de kleinere maaltijden. 
Zie de folder in het flyerrek. 
 
 

 

In deze rubriek houden 

wij onze leden op de 

hoogte van actuele     

ontwikkelingen bij onze 

sponsors.  

Koop bij onze sponsors!!! Zij steunen uw club financieel. 
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PRIMERA POELMANN IN EEN NIEUW JASJE! 

Ook Primera Poelmann is al jaren sponsor van onze club. Veel van onze 
leden komen met regelmaat in de gezellige winkel aan De Grutterij 7. 
Stap voor stap wordt de winkel verder geperfectioneerd.  
De wand voor cadeaukaarten is verder uitgebreid en het laatste nieuws:  
sinds kort kunt u er ook voor     
PASFOTO'S voor officiële documen-
ten terecht.  
En….voor een speciale introductie-
prijs! 
Primera Poelmann heeft een uitge-
breid assortiment en is, zeker met de komende feest(elijke)dagen in het 
verschiet, een extra bezoekje meer dan waard! 
 

RU~VIS UW VISSPECIALIST 
De visspeciaalzaak van Leusden, ook al vele jaren sponsor, heeft een 
ruime sortering verse 
vis, maar is er ook voor 
al uw vis-, hapjes- en 
saladeschotels. Een 
lust voor het oog én 
voor de tong! 
Of wat dacht u van de 
versgebakken kibbe-
ling of lekkerbek? 
U vindt de winkel van 
Ruud van Diermen en 
zijn team aan ’t Plein 
37 in winkelcentrum 
Hamershof, of met 
hun viskramen op dinsdagmorgen en vrijdag in De Biezenkamp, op             
vrijdag in de Tabakssteeg op het Maximaplein en op zaterdag in de          
Hamershof op ’t Erf. 
Kijk ook eens hun website www.ruvis.nl voor heerlijke visrecepten. 
Kortom wie aan vis denkt, denkt aan Ru~Vis. 

Wie aan kibbeling denkt, denkt aan Ru~Vis 

http://www.ruvis.nl
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De twee leukste modezaken van de regio?! 
Of u nu een sportieve, zakelijke of feestelijke outfit zoekt,                            
bij MELODY & SYMPHONY slaagt u gegarandeerd! 
Hun collecties van o.a. Studio Anneloes, Summum, Cambio, Monari 
en Oui wisselen wekelijks, zodat er altijd wat nieuws te ontdekken 
valt. 
 
Zie ook de brochures en magazines in het flyerrek bij de ingang. 
Hun (lekkere vers gezette) koffie staat klaar. 
En wist u trouwens dat u dus op vertoon van de Hakhorst clubpas 
altijd 10 % korting krijgt? 

Grote jubileumactie van jarige Hakhorst (persbericht)  
Jeu de boulesclub De Hakhorst bestaat 40 jaar op 29 april 2020 en 
gaat dat feestelijk vieren met haar leden, externe genodigden en 
sponsors. Het jubileumprogramma bestaat uit een ledenfeest met 
Dinershow, een receptie voor genodigden met live muziek, clubpre-
sentaties en ludieke boulespelletjes, gevolgd door een Jubileum-
toernooi in mei. 
 
Jubileumpakket voor sponsors 
Sponsors zijn van groot belang voor de club. Daarom worden ze reeds 
nu nauw betrokken bij de feestelijkheden. Onder het motto ‘wie jarig 
is trakteert maar vindt het leuk om een cadeautje te krijgen’, hebben 
ze een brief ontvangen met een totaalpakket aan acties. Clubleden 
halen de reactieformulieren. De traktatie bestaat uit aanbiedingen 
om gratis te adverteren en kortingsmogelijkheden naar keuze op an-
dere reclamemogelijkheden. Het gevraagde cadeautje is een bijdrage 
in de bouwkosten van een nieuw mindervalidentoilet. Dit kan door 
aankoop van virtuele toilettegels van €25,- per stuk. Kopers van mini-
maal 4 tegels zullen worden vermeld in een eregalerij in het speciale 
jubileumnummer van het clubblad ‘Bouletin’. Uiteraard worden alle 
sponsors volgend jaar op 29 april uitgenodigd voor de feestelijke re-
ceptie. 
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Stand van zaken 
Bovenstaand persbericht is te lezen op de website van de Leusder 
Krant (categorie ‘Deel je nieuws’) en in de papieren editie van 20 no-
vember. 
In de digitale nieuwsbrief van 10 november werd hierover weinig in-
formatie gegeven om te voorkomen dat de actie al bekend was voor-
dat de sponsors de brief hierover ontvingen. Die brief is inmiddels 
bezorgd door zo’n 20 enthousiaste clubleden. Zij zorgen ook voor het 
ophalen en in ontvangst nemen van de reactieformulieren. 
Niet vermeld is dat ook een groot aantal bedrijven is aangeschreven 
dat nog geen sponsor is. Op moment van schrijven blijkt dat de actie 
vooral aanslaat bij bestaande sponsors.  

Oproep inzenden vragenformulier over deelname aan het feest op 

25 april 

Ondertussen is de Jubileumcommissie aan het werk om plannen om 

te zetten in draaiboeken. 

Die vormen onder meer de basis voor de voorlopige kostenbegro-

ting. 

De respons op de enquête voor deelname aan het grote feest met 

dinershow is nog niet voldoende om daar conclusies uit kunnen trek-

ken voor de organisatie en daarmee samenhangende kosten. Willen 

degenen die het betreft zo vriendelijk zijn het vragenformulier bij de 

nieuwsbrief alsnog in te vullen? Kijk daarvoor nog eens in je mailbox 

bij ontvangstdatum 10 november. Even op de button klikken wijst je 

de weg naar slechts 3 simpele vragen. Je maakt ons blij als je daarna 

even op de verzendknop klikt. 

Namens de Jubileumcommissie,  

Max Bremer          

                                    Zie ook oproep op pagina 51 
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Hoe snel een klussenteam kan veranderen 
 

Het jaar 2019 is voor het klussenteam een jaar van overleven gewor-
den. 
Met 7 man zijn we aan het jaar 2019 begonnen het is nu november 
2019 en we zijn nog met 4 man over; een soort afvalrace. Hoe gaan 
we verder? 
Het was voor mij een jaar van inleven en observeren, kennis vergaren 
van wat is er allemaal en wat kan ik er mee. Gelukkig was Jozias zo vrij 
om mij dat zo veel mogelijk uit te leggen. Dank daarvoor! 
Nu eerst met een knipoog het personeelsverloop. 
Met het vertrek van Jozias de Zeeuw in Januari is de leegloop begon-
nen, na zijn vertrek was Piet van Opijnen aan de beurt. Maanden 
daarvoor had hij al laten weten dat hij zou vertrekken wanneer de 
tachtigjarige leeftijd was bereikt en zo geschiedde. Vanwege de opge-
lopen werkdruk en gezondheidsproblemen was het Cor Hooijer die 
afscheid moest nemen. Geert Blom heb ik maar een paar keer ont-
moet buiten de werkochtenden om. Hij houdt op de achtergrond alle 
elektrische wijzigingen in de gaten, zelfs dingen die ik ook niet in de 
gaten heb, knap he? Ook ik moet nog veel leren. Joop van Kersbergen 
heeft een aantal maanden zijn geliefde bezigheid (het schoon borste-
len en verven der bouleballen) in de wilgen gehangen, gelukkig kon hij 
het niet laten en is weer na maanden op het nest teruggekeerd. Mar-
co van Gils heeft ons team een paar maanden ondersteund in de 
werkzaamheden maar is nu voor zichzelf begonnen als beeldhouwer 
(boulebalcreaturen) heb ik gehoord. 
Dit is nu het klussenteam:  Cees van Dijk, Wout Klok, Joop van Kers-
bergen en Willem Verboon. 
 
Nogmaals willen wij via deze 
weg een ieder die ons team 
heeft verlaten van harte bedan-
ken voor zijn inzet en een gezon-
de en rustige tijd toe wensen. 
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Werkzaamheden van het klussenteam: 
 
Wij hebben het afgelopen jaar zoveel mogelijk standaard werk ge-
daan, denk aan het uitvoeren van controlewerkzaamheden zoals ver-
lichting, nooduitgangen, alarmering, c.v. en luchtbehandelingsinstalla-
tie, sloten en bellen. 
Klussen zijn onder meer geweest reclameborden aanpassen, kranen 
en toiletreparatie, paaltjes plaatsen buitenbanen, lampen vervangen 
bar en kantine, lichtschakelaars vervangen, keukenblok en afzuigkap 
aangepast enz. enz. 
Diverse grote klussen staan ons de komende maanden nog te wach-
ten, inrichting tuin en opslagcontainers, plaatsing bouwunit voor de 
toegangsdeur, verbouwing toiletgroep. 
Om al deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren hebben we drin-
gend handjes nodig! 
Wie o wie komt het klussenteam versterken?????? 
Kom eens een praatje maken op een maandagochtend of meld je bij 
onderstaande. 
 
Klussenregelaar 
Willem Verboon 
Tel: 0610190505 
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van-Nederlandtoernooi  

Op zaterdag 16 november werd het populaire 
Hart-van-Nederlandtoernooi gewonnen door 
Lamberts en Ansari (leden van Boul’ Animo). 
 

D e 30 deelnemende doubletten werden 
door wedstrijdleider Karel Christ door loting ingedeeld om 3 voorron-
des te spelen en daarna volgde een indeling op sterkte in 3 poules van 
elk 8 doubletten en 1 poule van 6 doubletten met kwartfinales, halve 
finales en finales.  
 
     De finale in de A-poule werd gespeeld door Lamberts en Ansari 
((leden van Boul’ Animo) tegen Chris Bos en Jacob Huitsing (leden van 
Le Biberon). Lamberts en Ansari wonnen de finalewedstrijd met        
13 – 9. De tweede plaats was voor Chris en Jacob, op de derde plaats 
eindigden Jeroen Brinks en Eddie Hollenstelle (JBC Amicale en             
JBC Petannqueske) en de vierde plaats was voor Hillie en Gerard     
Ouwerkerk (JBC Boulamis). De finale in de A-complementair werd  
gewonnen door Pitr Fratic en Johannes Sluter (De Blede Boulers uit 
Mildam). 

De toernooiwinnaars 
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    In de B-poule werden René van Nimwegen en Willem Jongerius, le-
den van PC DOSC, de winnaars. In de finale versloegen ze het team Har-
ry Wolters en Arie Wijnbelt (JBC De Hakhorst) overtuigend met   13 - 3. 
De derde plaats was voor Pascal Wijnstekers en Linda Schuurbiers, le-
den van Petannqueske, zij versloegen het team Chantal Kamphuis en 
Irini Kalivianakis (Petannqueske) met 13 – 5.  
De finale in de B-comple-mentair werd gewonnen door Will Radema-

kers en     
Arnold van 
der Loo, le-
den van JBC 
De Hakhorst. 
  
In de C-poule 
werden  Dini 
Boomstra en   
Albert Pot-
kamp 
(Hattem Pe-
tanque) de 

winnaars in een spannende strijd tegen Elly Stöver en Lydia Potkamp 
(Hattem Petanque) 13 - 7. De derde plaats was voor Hans de Vaal  en 
Pascale Lhoste (JBC De Hakhorst) door te winnen met 13 - 7 van Henna 
v/d Vis en Henk Hoefakker (JBC Radenbroek). 

De finale 
in de C-
comple-
mentair 
werd ge-
wonnen 
door Louis 
Steringa 
en Renze 
Bosgraa
(Hattem 
Petanque). 
 

 

1e B-poule 

1e C-poule 



 43 

     In de D-poule tenslotte was de winst voor André Zwaal en Sebasti-
aan Diemel (Les Cailloux) door in een spannende strijd te winnen van 
Edith van der Loo en Cees Vendeville (JBC Hakhorst) 13 - 9, zodat 
Edith en Cees op de tweede plaats eindigden. Op de derde plaats ein-
digden Yvonne Fricke en Henk Fledderus (PC DOSC), zij wonnen met 
13 - 6 van Miny van Gasteren en Nicolien Kort (Les Taxateurs). 
De D-complementair werd gewonnen door Pier Boomstra en Hellen 
Jongerius (Hattem Petanque en PC DOSC). 

 
                        

De wedstrijden, die om 10.05 uur begonnen, werden na dankzegging 
voor de inbreng van alle vrijwilligers en arbiter Jan Kuiper die  het mo-
gelijk hebben gemaakt om er een geslaagd Hart-van- Nederlandtoer-
nooi van te maken, afgesloten om 19.15 uur. 

1e D-poule 

Onverdraagzaamheid is iets waar 

ik me ontzettend kwaad over 

maak. 
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Koffietoernooi 

Ed van Pinxteren won!! 

 

 

W oensdag 13 januari was er weer het Koffietoernooi waarbij zich, 
ja schrik niet, slechts 28 boulers hadden gemeld. De oorzaak is o.a. een 
toernooi in Soest waar Hakhor-
sters naar toe waren. 
Er waren 4 boulers met 3     
gewonnen partijen, waarvan  
na 2 partijen de koplopers   
waren: Max Bremer met een 
saldo van 22 en Ed van                 
Pinxteren  met saldo 19. 
Ed ging na de derde partij er 
van door met de hoofdprijs  
met 3+25. 
Max Bremer werd tweede met 
3+23. Derde Arie Wijnbelt 
3+15 en vierde Ans Otten 3+ 9 
allen goed voor een prijs.  
Ook prijs met 2 gewonnen par-
tijen: Peter Maes, Elly Hoebe, 
Theo Herder, Joop van Kers-
bergen en Wil Vendeville.  
Prijs met 1 gewonnen partij: Wil Boer en Mieke Gerlach.  Niets gewon-
nen en toch een prijsje: Jopie Voogt.  
De poedelprijs was voor Henk Wardenier.  
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O p het laatste vrijdagavondtoernooi van 2019 was “Good Old” Thea 
Rond voor iedereen te sterk. Vol verbazing maar met een lach van oor tot 
oor mocht ze de mand, die volgens haar veel te zwaar was, in ontvangst 
nemen. 

     Dicky en Jopie zorgden weer 
voor een mooie prijzentafel en 
Addy en Gerrit voor de lekkere 
drankjes en hapjes. Een goede 
basis voor de 34 spelers, of waren 
het er nu 35, voor een gezellige 
avond.  

Aan het eind bleken 5 spelers hun 
3 wedstrijden te hebben gewon-
nen. De beste daarvan was dus 
Thea Rond met +23 gevolgd door 
Rikje van Straten +18, Tom Mar-
tens +14, Jan Kuiper +14 en Cees 
Vendeville +11. 

De 5 besten met 2 overwinningen 
hadden ook prijs en dat waren 
Tom Leijen +16, Arie Wijnbelt 
+15, Wout Klok +12, Arnold van 
der Loo +10 en Harm Fledderus +9. 

De 4 besten met 1 overwinning kwamen ook in aanmerking voor een 
prijs. Maar dit waren niet de beste 4 besten, want de beste, Tjitske Moro, 
was al naar huis. Dus konden de volgende 4 een prijs ophalen. Gerda van 
Bruggen +2, Will Rademakers, +0, Tiny Ham -1 en Wim de Vries -2. Maar 
Wim was ook al naar huis dus was Cobie Huibrechts als zesde van de 4 
besten met -5 de gelukkige om de laatste prijs op te halen. (snapt u het 
nog)? 

     De poedelprijs was uiteraard voor de beste met het slechtste resultaat 
en dat had Anneke Esko. Met 0-26 de terechte (trotse?) winnares van  
deze prijs.   

Thea Rond wint 
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H et blauwtje bij de bruine containers 

H et zal zeker opgevallen zijn dat de roestig, lekke opslagcontainer 
met de verschoten groene kleur niet meer op het terras staat. Weg dus, 
opgehaald door de leverancier van 2 vervangende bruine containers. De-
ze staan opgesteld in het deels gerooide rozenperk, waardoor het terras 
nu makkelijk met voertuigen toegankelijk is vanaf de oostkant van ons 
park.  
Die wissel verliep echter niet zonder slag of stoot. Reeds in februari wer-
den voorlopige afspraken gemaakt aan de hand van offertes, zodat de 
aankoop in de ALV van april kon worden gefiatteerd. Het plan was toen 
om één grote container aan te schaffen van 12 meter lengte maar bij na-
der inzien, tijdens ons bezoek deze zomer aan de opslagplaats in Rotter-
dam, werd toch de voorkeur aan 2 containers van 6 meter gegeven. Om-
dat nu geen extra deur nodig is maakt dat in de prijs niet veel verschil. 
Een bijkomend voordeel is dat 
we geen transportkosten hoef-
den te betalen voor het afvoe-
ren van de oude container. Die 
is direct bij een handelaar in 
oud ijzer afgezet. 
 
     Maar ….. zover was het nog 
niet. Het duurde langer dan 
voorzien voordat de leverings-
opdracht werd gegeven. Op de 
afgesproken dag kreeg ik be-
richt dat de aflevering die mid-
dag door planningsproblemen 
niet kon plaatsvinden. We spraken af voor de volgende morgen maar dan 
al vroeg, om 8 uur. Het ontvangstcomité, ongewoon vroeg opgestaan, 
keek in spanning uit naar de vrachtauto. Om 8.10 uur reed die met extra 
aanhangwagen het parkeerterrein op en daarna reed het voorste deel 
over de oprit naar de afzetplaats. 
Door het gewicht kwamen de tegels omhoog en durfde de chauffeur niet 
veel verder door te rijden omdat hij bang was dat de wielen zouden weg-
zakken in het vochtige zand. Ik liep om de wagen heen en vroeg of de 
kraan dan wel lang genoeg was om de containers op de door Willem ge-
markeerde plaatsen af te zetten.  
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Daar had ik speciaal vooraf om gevraagd. Nou, dat was nog maar de 
vraag, gaf hij als antwoord. En dat, terwijl ik alles had voorbesproken en 
terreinfoto’s had toegestuurd. 
‘Laten we eerst maar koffie gaan 
drinken in de kantine’ stelde ik 
voor. Ondertussen had ik al ge-
zien dat de buitenzijden van de 
containers een grote gelijkenis 
met wasborden vertoonden, nog 
afgezien van andere mankemen-
ten. Dit was niet de afspraak. Ge-
lukkig stribbelde de leverancier 
niet tegen toen ik hem belde en 
voorstelde de hele handel retour 
afzender te sturen. Later werd 
me gemeld dat er een nummer-
fout bij het laden was gemaakt. Hoe dan ook, de leverancier liep een 
blauwtje dat zeker geld zal hebben gekost. Hoe het met de vervolgaf-
spraken ter voorkoming van herhaling ging laat ik maar weg. Belangrij-
ker is dat Ad geregeld heeft dat er stalen rijplaten werden gelegd en dat 
een week later de genummerde containers, waarvan me vooraf foto’s 
waren toegezonden succesvol geplaatst werden. Weliswaar op tegels 
op nat zand. Dus we zullen moeten afwachten of er verzakking gaat 
plaatsvinden. Maar ze staan er! Eindelijk! 
 

Max Bremer 

Oproep voor deelname aan het jubileumzanggroepje 
 
In de nieuwsbrief over de jubileumviering werd een dinershow aange-
kondigd, te verzorgen door eigen clubleden. 
Rob Geurts is bezig om leden te vinden voor zijn cabaretbijdrage. Dat 
verloopt goed. 
Voor het zanggroepje is geen limiet aan het aantal zangers gesteld.      
Er is nog plaats. 
Dames tonen zich enthousiaster dan mannen. Dat zie je overigens in 
alle gemengde koren terug. 
Daarom hierbij een speciaal verzoek aan mannen met zangdurf om 
zich aan te melden bij Max Bremer. 
Het belooft een gezellige activiteit te worden. 
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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 

Begeleiding   

nieuwe leden 

Martin Borst co. algemeen 0637560935 

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 Kees Duerink co. algemeen 0655363291 

Sport Anton Kunenborg vz. algemeen 0653950271 

Systeembeheer Anton Kunenborg netw. hard-/

software  

033-2586412 

Verhuur/party’s Hans Salters co. algemeen 033-8870600 

Website Max Bremer redactie 033-4942805 
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