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Lidmaatschap JBC De Hakhorst
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Aanmelding kan op elk moment via het aanmeldingsformulier en de
toestemmingsverklaring, welke te vinden zijn in het clubgebouw
alsmede op de website van de vereniging.
Een lidmaatschap eindigt uitsluitend per 31 december d.m.v. een
schriftelijke opzegging bij de secretaris vóór 1 december van dat jaar.
Lidmaatschapskosten voor het jaar 2020:
Eenmalige inschrijfkosten € 11,50
Verenigingsbijdrage € 73,00
NJBB, bondsbijdrage € 22,50
Party’s
De mogelijkheid bestaat om voor een dagdeel onze accommodatie te
huren, bijvoorbeeld voor party’s of bedrijfsuitjes.
Er wordt dan gebould onder begeleiding van Hakhorstleden.
Spelmateriaal en kantinefaciliteiten zijn aanwezig. Ook kan een
buffet worden verzorgd. Contact: e-mail: verhuur@jbcdehakhorst.nl
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2019

Doubletten: Slimen Ben Ahmed (l)
en Koen Verf. Prolongatie!!!

Tripletten: Karel Christ (l),
Ank Christ en Paul Dijkstra.
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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
rcvancleef@telfort.nl

0334952361

Lid

Kees Duerink
keesduerink@gmail.com

0655363291

Sportcommissievoorzitter

Anton Kunenborg
sc@jbcdehakhorst.nl

0653950271

In dit nummer o.a. op paginanr.:
3. clubkampioenen 2019 9. vacatures 12. nieuws over competities 13. dankwoorden
van Peter de Boer 14. spelen met respect 17. IM Ger Schouten 18. flyer Hart-vanNederland-toernooi 22. jubileumactie 26. Nieuwjaarstoespraak voorzitter 28. ereplaatsen 2019 32. sponsornieuws 38. knipoog 43. tussenstand ITC 43. eindstand
maandagen 2019

Kopij inleveren uiterlijk

maandag 24 februari 11 uur.
Het Bouletin van maart komt uit op vrijdag 28 februari.
Inleveren kopij graag aan: redactie@jbcdehakhorst.nl

Oud-papier inleveren
maandag 24 februari van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur.
dinsdag 25 februari van 12.15 - 12.45 uur.
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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

di. 04-02 Eerste Dinsdagtoernooi

aanvang
13.00 uur

di. 04-02 Wijkbijeenkomst Valleipark (gem. Leusden)

19.00 uur

za. 08-02 NJBB bijeenkomst bespreking NK

10.00 uur

wo. 12-02 Koffietoernooi

09.30 uur

za. 15-02 NPC

12.00 uur

di. 18-02 Interne Tripletten Competitie

20.00 uur

wo. 19-02 Training, oefenen, verbeteren

13.00 uur

wo.19-02 WoDoCo

19.30 uur

vr. 21-02 Vrijdagavondtoernooi
wo.26-02 Training, oefenen, verbeteren

19.00 uur

za. 29-02 NPC

12.00 uur

di. 03-03 Eerste Dinsdagtoernooi
do. 05-03 WDC

13.00 uur

za. 07-03 Hart-van-Nederlandtoernooi **)
wo.11-03 Koffietoernooi

10.00 uur

za. 14-03 NPC

12.00 uur

di. 17-03 Interne Tripletten Competitie

20.00 uur

do. 19-03 Party. Alleen voor genodigden!!!

18.00 uur

vr. 27-03 Vrijdagavondtoernooi

19.00 uur

za. 28-03 NPC

12.00 uur

13.00 uur

19.30 uur
09.30 uur
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Van de Voorzitter

D

e winter wil nog niet komen. De sneeuwploeg hoefde nog niet in
actie te komen.
Wel volop in actie: de Jubileumcommissie. U leest er elders in dit
nummer meer over. Onze feestmiddag op 25 april belooft een groot
spektakel te worden. Geef u dus op!!!!!
Ook in actie: de Bouwcommissie. Als alles volgens plan verloopt zal de
garderobe eind februari worden geplaatst, waarna de verbouwing kan
beginnen. Zodra alles definitief is wordt u via een nieuwsbrief op de
hoogte gehouden.
Zoals bekend is zal de penningmeester, Rijk Esko, op 2 april aftreden. We zoeken nog steeds naar een vervanger. Om de administratie
veilig te stellen hebben wij TIJDELIJK, dus zolang er nog geen nieuwe
penningmeester is, iemand bereid gevonden de administratieve handelingen, die nodig zijn om de club draaiende te houden, over te
nemen. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar de noodzaak dat
iemand zich meldt als penningmeester blijft.
Ik hoop nog steeds dat het voor de ALV
van 2 april goed komt en dat er in die
vergadering een nieuw bestuurslid als
penningmeester kan worden benoemd.
WIE O WIE !!!!!!!
Veel bouleplezier
Ad Kooijman
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Nieuwe leden
Marijke en Koos Derksen m.i.v. 1-1-2020
Henk van den Hoek m.i.v. 1-1-2020
Roy Hagenaars m.i.v. 5-1-2020
Welkom allen.
Opzeggingen ontvangen alsnog
m.i.v. 31-12-2019
Reneke Schoneveld
Jan van der Logt
Hetty van der Hulst
Opzeggingen
Theo Hilhorst m.i.v. 1 januari 2020
Aantal leden op 24-1-2020 conform telling onderaan de ledenlijst = 257

Een nieuwe ledenlijst en 2 nieuwe bouleregistratielijsten staan sinds 24 januari op de website.
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

Facilitair medewerker

per direct

Ad Kooijman

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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Van de secretaris
Bestuursvergadering
In tegenstelling tot wat er in het vorige Bouletin staat
wordt de B.V. van de maand mei verplaatst naar 14 mei, de tweede
donderdag van de maand. Sommige bestuursleden verdienen een
meivakantie, maar er kan nog van alles gebeuren. De bestuursleden
zijn zeker van plan om op 20-2-2020 bijeen te komen voor de B.V.
Mooie datum om in het huwelijk te treden! Alle bestuursleden zijn
reeds gehuwd, dus voor een trouwpartij zal die datum niets veranderen. Mocht je iets te melden hebben, schroom dan niet. Op 20 februari ben je van harte welkom en samen komen we er wel uit. Meld het
van tevoren even aan. Wanneer we als bestuursleden niet aangesproken worden weten we ook niets over jouw aandachtspunt. Gespreksstof delen we graag.
Mailbox
-Er heeft zich vanuit SportXperience een stagiair gemeld, genaamd
Jeffrey van den Dikkenburg. Onder auspiciën van Ad Kooijman zal hij
een enquête houden onder de clubleden.
-De ANWB stuurde een flyer genaamd: ANWB AutoMaatje.
Vrijwilligers stellen zichzelf beschikbaar om een ieder die minder mobiel is, naar de plaats van bestemming te brengen. Belangstellenden
kunnen tegen een kleine onkostenvergoeding daar gebruik van maken. Zie publicatiebord.
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-Er is een rouwkaart binnengekomen van Ger Schouten.
Zie het In Memoriam voor meer info.
Aanverwante zaken
-Op 1 januari 2020 staat het ledenaantal van JBC De Hakhorst op 258.
-Een voormalig clublid heeft in zijn Toestemmingsverklaring een en
ander aangegeven. Zo zijn er meerderen. Dat is de reden waarom de
foto op ons clubblad enigszins is gefotoshopt. AVG-technisch dus correct. Zo kan het zijn dat je met verbazing ergens mee wordt geconfronteerd. Blijf niet met je vraag zitten, maar benader één van de bestuursleden.
-De nieuwe ledenadministratie van de NJBB genaamd AllUnited
vraagt van het secretariaat en daardoor ook van onze ledenadministratie iets meer aandacht dan verwacht. De gevraagde ondersteuning om een licentie te verkrijgen valt tot nu toe mee. Neemt niet
weg dat er om organisatorische redenen het één en ander is verlaat.
De NJBB heeft inmiddels toestemming verleend om door een andere
gebruiker dan gepland bij het ledenadministratiesysteem AllUnited in
te loggen. In de laatste week van januari wordt aan de bestaande
aanvragen voldaan. Petje af voor Diana Saaltink die in januari toch
ook alle zeilen bij moet zetten voor de werkzaamheden rondom de
ledenadministratie. Mag ook weleens gezegd worden. Januari betekent dat er tevens flink gewerkt wordt aan de verzending en verdere
correspondentie rondom de betalingen van het lidmaatschap.
-Voor de A.L.V. van 2 april aanstaande wordt er momenteel met veel
energie aan de jaarstukken gewerkt. De gegevens moeten uiterlijk 20
februari de deur uit, dus dat wordt aanpoten.
-Inmiddels is de vacature voor 2e barroosteraar bezet door Conny van
Cleef. Daar staat tegenover dat er een vacature voor facilitair medewerker open staat. Ik moet er (helaas) wederom de aandacht van
een ieder voor vragen: Bezit je een paar verloren uurtjes per
maand ? Meld je dan aan voor 1 van de vacatures, o.a. te vinden in
dit Bouletin. WE HEBBEN JE NODIG !!!!!
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Rectificatie doublettencompetitie
Er is een verkeerde indeling tot stand gekomen van de nieuwe doublettencompetitie. Ten onrechte zijn we er van uit gegaan dat het
team Petra van der Kuij en Jenny Tijmensen niet door zou gaan met
spelen. Zij zijn alsnog ingedeeld en zijn tevens gepromoveerd naar de
Hoofdklasse. Het team van Anna en Bram Kruseman blijft daardoor in
de 1e klasse. Zij hebben dit sportief opgepakt. De 1e klasse bestaat nu
uit 11 teams.
Zomercompetities District Midden
Op het board van de Sportcommissie hangen twee inschrijfformulieren voor de komende zomercompetities. De inschrijfformulieren voor
de ZTC (Zomer Tripletten Competitie) en de ZCC (Zomer Clubteam
Competitie) moeten door de Sportcommissie voor 15 februari worden
ingestuurd. Voor de ZTC moeten de drie namen van het team worden
opgegeven.
De zondagen waarop wordt gespeeld zijn;
26 april in Harderwijk
10 mei in Barneveld
7 juni in Lelystad
28 juni bij De Hakhorst
De aanvangstijd is 10.00 uur
In de ZCC speel je in een team van minimaal zes personen en per
speelavond worden twee ronden doubletten gespeeld en één ronde
tripletten. Er kan worden volstaan met het opgeven van de gegevens
van de teamcaptain. Er wordt gespeeld op donderdagavond. Het aantal teams per poule gaat van zes naar acht.
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Er wordt gespeeld in een enkele competitie, daardoor gaat het aantal
speelavonden terug van tien naar zeven. Alle ontmoetingen tussen
de teams in één poule worden per speelavond op één locatie gespeeld. Dat geeft in ieder geval veel meer gezelligheid en barinkomsten.
Er wordt gespeeld op;
7 mei, 28 mei, 11 juni, 25 juni, 9 juli, 3 september, 17 september.
De aanvangstijd is 19.30 uur
Aan deze districtscompetities kunnen niet alleen houders van een
primair lidmaatschap (het vroegere eerste lidmaatschap) bij een vereniging in het District Midden deelnemen, maar ook houders van een
extra lidmaatschap (het vroegere tweede lidmaatschap) bij een vereniging in het District Midden, ongeacht bij welke vereniging in welk
district dan ook deze persoon een primair lidmaatschap heeft.
NPC speelvakken
Het klinkt vreemd maar er schijnt nog steeds onduidelijkheid te bestaan over de scheidingslijnen tussen de afgebakende speelvakken.
Het NPC reglement is daar zeer duidelijk in. Artikel 6.1.5 van dat reglement geeft aan: De lijnen die het speelvak begrenzen zijn verlieslijnen.

Beste medeboulers,
Bedankt voor jullie telefoontjes, app-jes, kaarten en bezoekjes die ik na mijn knieoperatie heb mogen ontvangen.
Ik hoop weer zo snel mogelijk van de partij te kunnen zijn.

Vriendelijke groeten,
Peter de Boer
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Prettig Petanque

S

port levert prachtige momenten op en is leuk om te doen. Maar
de mooie emoties die bij sport horen kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag.
Iedereen moet een leven lang kunnen genieten van sport en in het bijzonder van petanque. Individuen moeten zichzelf kunnen zijn en zich
prettig voelen binnen hun sportvereniging. Dit sluit aan bij het thema
‘Sportiviteit en respect’, dat onderdeel is van het landelijke programma “Veiliger Sportklimaat”.
Op basis van het landelijke programma heeft de NJBB een eigen
campagne ontwikkeld: Zonder respect geen
petanque.
(https://nlpetanque.nl/prettig-petanque/)
Een van de items in de campagne is
‘Sportief spel en positieve sfeer’. Dit sluit
ook aan op de boule-etiquette, waarbij het
behoorlijk onsportief is om spontaan te reageren wanneer een tegenstander een foute
boule gooit of verkeerd raakt met schieten.
Zo wordt het ook niet als prettig ervaren wanneer gezegd wordt ‘gaat
ie alweer kijken’. Dit terwijl de speler dat doet om de spelsituatie te
beoordelen om zo zijn keuze van de worp te maken. Wel moet de speler dit doen in de toegestane speeltijd van één minuut.
Wie zomaar een balletje gooit zonder na te denken, leert het spel
nooit. Wanneer je bewust gaat spelen, zul je beseffen dat petanque
niet beperkt blijft tot een keuze uit twee basisworpen: plaatsen of
schieten. Het is veel complexer.
Ik wens iedereen een prettig petanque.
Anton Kunenborg.
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In memoriam Ger Schouten

Op 4 januari jl is Ger Schouten op 95-jarige leeftijd overleden.
Op 11 januari hebben veel leden van onze vereniging de afscheidsbijeenkomst in de aula op Rusthof bijgewoond.

Een warm en goed afscheid.
Zij was een van de oudste leden van onze vereniging. Altijd vrolijk en
aandacht voor anderen. Tot ruim een jaar geleden was ze nog twee
keer per week op de boulebaan te vinden, ook al ging het lopen
steeds lastiger. En na afloop altijd gezellig nog een glaasje wijn
drinken.
Velen van ons hebben goede herinneringen aan Ger en wij zullen Ger
erg missen. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte in het verwerken van dit verdriet.
Namens het bestuur

Ad Kooijman
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Basis Instructie Petanque

W

ij zijn 2 van de 8 kandidaten die hebben deelgenomen aan de
cursus Basis Instructie Petanque, die uit 6 lessen bestond en gegeven
werd door Anton Kunenborg.
Wij denken ook namens onze medecursisten te spreken (tw. Dick,
Ernst, Henk, Herman, Jan en Theo) als we zeggen dat we het als bijzonder leuk hebben ervaren.

De cursisten

Anton had de theorie- zowel als de praktijklessen met zorg voorbereid.
En juist omdat we maar met een kleine groep waren had Anton tijd
om ieder van ons persoonlijk aanwijzingen te geven.
Al tijdens de theorielessen (waarbij ook kortdurende videofilmpjes
werden getoond), realiseer je je dat het spel zoveel meer inhoudt dan
je aanvankelijk dacht.
Voor de praktijklessen werd ook geoefend op d.m.v. gespannen
draden gemarkeerde banen, variërend in lengte en breedte.
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Ook stokken, extra boules, gekleurde sponsjes en felgele ronde
schijfjes (zgn. donnee’s) behoorden tot het oefenmateriaal.
We hebben de spelregels systematisch doorgenomen en het over
techniek, tactiek, overleg, etiquette en zoveel meer gehad.
We kijken met plezier terug op deze cursus, waarin we veel hebben
geleerd en hetgeen ons enthousiasme alleen maar groter heeft
gemaakt.
We gaan proberen om het geleerde in de praktijk waar te maken.
In de laatste les wachtten ons nog 2 verrassingen.
Jan had voor ieder van ons een heel mooi miniatuurschilderijtje
gemaakt dat we als aandenken mee naar huis mochten nemen,
en Anton had een naslagboekje samengesteld, waarin we hetgeen
we geleerd hebben terug kunnen vinden.
Jan had
voor ieder
van ons een
heel mooi
miniatuurschilderijtje
gemaakt dat
we als aandenken mee
naar huis
mochten
nemen.

Jan van de Hoef

Wij bedanken Anton voor alles wat hij ons heeft bijgebracht op
zo’n kundige, geduldige en opgewekte manier.
Lidy en Femke
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Jubileumactie voor clubleden

D

e afgelopen maanden is veel tijd
besteed aan het introduceren en afwikkelen
van onze jubileumactie voor zakelijke relaties, zowel bestaande als nieuwe sponsors.
Dit onder het motto ‘wie jarig is trakteert,
maar vindt het leuk om een cadeautje te
krijgen’. Onze cadeautip is een financiële bijdrage aan de bouw van ons minder validen
(MIVA) toilet. Hiervoor kunnen virtuele
tegels gekocht worden voor €25,- per stuk.
Deze actie verloopt goed.
Maar er kwamen vragen van leden of zij ook
kunnen bijdragen aan het MIVA toilet.
Boekenleggers en jubileumpennen
In overleg tussen Sponsor- en Jubileumcommissie is hiervoor een ludieke actie bedacht.
We bieden symbolische tegelsierstrips aan
voor €5,- per stuk. De sierstrip is tastbaar in
de vorm van een fraaie boekenlegger (zie de
afbeelding) met clubinformatie. Deze kan
tijdens maar ook nog lang na onze jubileumactie gebruikt worden voor PR- en wervingsdoeleinden.
De boekenlegger wordt aangeboden in
combinatie met een prachtige jubileumpen,
voorzien van een handig siliconentopje
(stylus) voor gebruik op tablets en smartphones.
Bij aanschaf van 2 of meer boekenleggers
tegelijk wordt één pen verstrekt.
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Coördinatie en verkoopinformatie
We gaan ervan uit dat jullie onze jubileumtraktatie op prijs stellen
en met plezier onze club het gevraagde cadeautje geven in de vorm
van het geldbedrag. Dat wordt dus aangewend voor het MIVA-toilet.
De actie start maandag 3 februari. Actiecoördinator is Martin Borst.
Verkoop vindt zo veel mogelijk plaats via de kantinebar. Daarop
staat een standaard met actuele informatie en een voorbeeld van
boekenlegger en pen.
We hopen echter dat jullie onze traktatie ook gaan aanbieden aan
familie, vrienden en kennissen. Je kunt daarvoor je eigen boekenlegger en pen als voorbeeld gebruiken en later de bestellingen kopen en
afleveren. Wie weet wordt het op deze manier wel een soort ‘Grote
clubactie’.
Positieve verwachtingen
Tijdens de voorbereidingen hebben we ons actieplan aan verschillende leden verteld. Iedereen reageerde verrast en positief. Al vóór
de start van de actie zijn reserveringen gedaan. We zijn daarom positief gestemd dat dit voorbeeld wordt gevolgd en vertrouwen erop dat
deze unieke actie een groot succes wordt. Het resultaat maken we in
de feestweek bekend.
Dus doe mee en promoot onze club in je netwerk.

Namens de sponsor- en jubileumcommissie,
Max Bremer
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Nieuwjaarstoespraak
voorzitter Ad Kooijman
d.d. 6 januari 2020
Welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst,
waarbij wij elkaar het beste toewensen
voor 2020.
2019 is voorbij. Tijd om even terug te blikken op dit veelbewogen jaar, maar aan
het begin van 2020 ook even vooruit te
kijken.
Het is een goede traditie om met elkaar een moment stil te staan
bij diegenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Vanochtend
bereikte mij het bericht dat afgelopen zaterdag Ger Schouten is overleden. Zij is 95 jaar geworden. Ik verzoek u te gaan staan en even te
denken aan hen en aan degenen, die ze achter lieten. In februari Harry Saaltink, in maart Cor van Harten, in november Cor Sanders .
Ik verzoek u met mij een minuut stilte in acht te nemen. Dank u.
2019, de belangrijkste gebeurtenissen. Vorig jaar stond hier nog
Harry Saaltink als voorzitter. Terloops deelde hij mee dat hij ziek was
en een kuur moest ondergaan. Wie had kunnen denken dat een
maand later Harry er niet meer was. Harry Saaltink. Een man die zich
met hart en ziel inzette voor onze vereniging. Wij missen hem nog
steeds.
Gelukkig trok Irene, onze onvolprezen secretaris veel organisatorische zaken direct naar zich toe. Alsof dit heel vanzelfsprekend was. En
dat was het natuurlijk niet. Zelf zei ze daarvan: tja, iemand moet het
toch doen. Wij waren er erg blij mee.
Het was ook het jaar, waarin na vele jaren eindelijk het besluit viel
om de toiletten te verbouwen en te vernieuwen. Ik dacht, als nieuwbakken voorzitter, dit klusje voor 1 januari wel te kunnen klaren, maar
dat viel zwaar tegen.
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Wel zijn er 2 nieuwe opslagcontainers geplaatst en door de klussencommissie ingericht. Er komt nog een groene haag omheen zodat
ze aan het zicht worden onttrokken.

Vooruitblik 2020. Genoeg over 2019. We kijken vooruit naar het
nieuwe jaar. Het jaar waarin 2 zaken centraal zullen staan: onze vereniging viert haar 40 jarig bestaan en de verbouwing van de toiletten
zal worden gerealiseerd.
Zoals al gezegd zijn we zijn bezig met de verbouwing van de toiletten
en de aanbouw van een nieuwe garderobe.
Woensdag hebben wij weer overleg met de aannemer en ik hoop dat
we dan een eindovereenkomst kunnen sluiten, waardoor het werk
hopelijk voor 1 april klaar zal zijn.
De jubileumcommissie is al geruime tijd bezig aan het programma
en het belooft een groot
festijn te worden. Het
thema is "door leden
voor leden", dus iedereen kan zijn of haar bijdrage leveren. Ik roep
iedereen op zich daarvoor op te geven. Kijk op
het activiteitenbord.
Laten we met z'n allen er
een groot feest van maken.

Geef je op voor een activiteit!!!

Toch wil ik u ook in dit nieuwe jaar deelgenoot maken van mijn
zorgen over het functioneren van het bestuur van onze club. Wij zoeken nog steeds dringend een penningmeester en ook iemand die de
facilitaire commissie coördineert.
Voordat ik het woord geef aan Anton Kunenborg voor het uitreiken
van de medailles wens ik u allen een fijn gezellig en sportief boulejaar
toe in goede gezondheid.
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Ereplaatsen
2019

Winnaars doubletten 1e klasse A:
Cees en Wil Vendeville

Winnaars doubletten 1e klasse B:
Ton Jetten en Pascale Lhoste

Winnaars tripletten B-poule:
Hennie Halla, Albert van den Tweel en
Timo Kraak (Timo helaas niet op de foto)
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2e doubletten hoofdklasse:
Michel Bara en Wim van Middendorp (geen foto ontvangen)

3e doubletten hoofdklasse: Bert den Uijl (l)
en Karel Christ.

2e tripletten

A-poule: Bert den Uijl(l),
Arnold van der Loo en
Edith van der Loo (helaas
niet op de foto)

3e tripletten

A-poule: Anton Kunenborg (l), Piet Boddeman
(m) en Harry Wolters.

De clubkampioenen staan voorin vermeld in dit Bouletin.
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november2019

In deze rubriek
houden wij onze
leden op de hoogte
van ontwikkelingen
bij onze sponsors.

E

én van de actuele ontwikkelingen is het stoppen van een sponsor.
In dit geval C’est la Vie Chez Gerrie. Gerrie heeft met haar cateringactiviteiten gekozen om zich te concentreren op grotere bedrijven. Hooguit zal ze nog eens incidenteel een individuele catering verzorgen.
Daarom is ze gestopt als sponsor bij de JBC de Hakhorst.
Wij bedanken haar op deze plaats voor de verzorging van de catering
bij onze club en voor de ondersteuning van onze vereniging.

Verheugend nieuws is dan dat we 2 nieuwe sponsors er bij hebben
gekregen.
Het zijn Restaurant De Buurman en Jacco’s Cafetaria en IJssalon.
Mede dankzij de bezoeken van de medewerkers bij de advertentiewerving voor het Jubileum Magazine hebben zij besloten ons in de toekomst te sponsoren.
Restaurant De Buurman is al
meer dan 20 jaar gevestigd in
hartje Leusden in winkelcentrum
De Hamershof aan ’t Plein 1.
Daar kun je van dinsdag tot en
met zaterdag sfeervol vertoeven en genieten van de heerlijke koffie
met gebak, een lekkere lunch of een prima verzorgd diner met dessert.
Maar ook voor een beste aangeklede borrel ben je van harte welkom.
Een mooie kwaliteit prijsverhouding en service met de aloude glimlach!
Kijk eens naar hun advertentie in dit Bouletin en wees welkom bij
Nadine en Mike Veeneman en zijn team. Ze maken het de bezoekers
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graag naar de zin.

Jacco’s Cafetaria, IJssalon en Catering aan de Lepelaar 7 is een
begrip in Leusden.
Een echt familiebedrijf van vader (en moeder) op zoons. Vandaag de dag leveren de
broers Jacco en Berthold Maarsseveen uitstekende producten en lekkernijen. Paradepaardjes zijn de Black Angus Burger en de
luxe ambachtelijke belegde broodjes.
Ze gaan voor kwaliteit en echtheid. Ook voor
catering ben je bij Jacco’s aan het goede
adres.
Hun trots is het echte Italiaanse ijs. Jacco’s is al tientallen jaren een ijsspecialist.
Jacco’s is alle dagen van de week geopend!
Tot slot: jullie weten het, wanneer je koopt bij onze sponsors laat weten dat je lid bent van JBC de Hakhorst. Het kan zo maar korting opleveren.
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Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi januari

O

p dinsdag 7 januari 2020 werd onder leiding van Karel Christ het
Eerste-dinsdagtoernooi gehouden.
Van de 56 spelers was Wim de Vries de sterkste.
Zoals altijd zag de prijzentafel er weer geweldig goed verzorgd uit door
de inzet van Riet Bremer en Wil Vendeville. Ogenblikkelijk vielen de
3 manden op die bestemd waren voor de beste speler/speelster met

De beste met 1

De winnaar

De beste met 2

3 overwinningen, 2 overwinningen en 1 overwinning.
Na 3 partijen had Wim de Vries het beste resultaat behaald, 3 + 34, zodat
hij de goedgevulde mand in ontvangst mocht nemen. De tweede mand
was voor Rob Geurts, 2 + 17 en de derde mand was voor Ans Otten, 1 + 3.
12 deelnemers hadden 3 partijen gewonnen en zij mochten allemaal een
prijs uitzoeken. De tweede plaats was voor Cees Vendeville en op de derde plaats eindigde Slimen Ben Ahmed. Er waren nog 6 prijzen beschikbaar
voor de spelers met 2 overwinningen en 4 prijzen voor de spelers met
1 overwinning. De poedelprijs werd uitgereikt aan Peter de Rooij.
Na de prijsuitreiking werden Ingrid Saul en Diane Saaltink 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.
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toernooi
Een geweldige opkomst bij het
Koffietoernooi van januari: 55 boulers. Joop blij: “Mogen wij de volgende keer weer op jullie rekenen? Hoe meer zielen hoe meer vreugd”.

De winnaar was Dolly Wijnbelt!!

N

a 2 partijen gespeeld te hebben waren er 3 koplopers: Dolly Wijnbelt, Harry Wolters en Wim de Vries,
alle 3 met een saldo van 20. Het bleek
dat zij na de derde partij alle 3 niet
opnieuw zo mooi op een rijtje eindigden. 2 van hen zaten elkaar goed op
de hielen, maar spekkoper was Dolly
Wijnbelt 3+26. Op de voet gevolgd
door Harry Wolters met 3+25. Derde
was Addy Meuldijk 3+17, vierde Hans
de Vaal 3+13, vijfde Tiny Ham 3+13 en
zesde Mieke Gerlach 3+13. 4 vrouwen
bij de eerste 6. Alle 6 goed voor een
prijs.

Ook naar de prijzentafel mochten met 2 gewonnen partijen: Wies
Huber, Wim de Vries, Ton Jetten, Gerda Vonhof, Anton Kunenborg,
Wil Vendeville, Max Bremer, Elly Hoebe en Cor Hooijer. 1 gewonnen
en een prijs: Harm Fledderus, Jaap Zarkema, Irene Maes en Ingrid Saul.
De poedelprijs was voor Tjitske Moro, maar omdat zij al naar huis was
gingen de eer en de prijs naar Ton Valk.
Dank en applaus was er voor de dames achter de bar en voor de
inkoopsters van de prijzen.
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Arnold’s
Arnold’s
2020
Januari/februari/maart

D

e twee Hart-van-Nederlandtoernooien brengen zoveel barinkomsten op dat onze penningmeester voorstelt om de prijsverhoging
die per 1 januari is ingevoerd op een aantal dranken weer terug te
draaien. Dit voorstel zal op de ALV van 2 april worden besproken.
Na jarenlang praten over
potten en dozen start men
Foto Ronald Kersten
met de daadwerkelijke verbouwing van de toiletgroepen. In onze twee nieuwe
containers worden tijdelijke
chemische toiletten geplaatst, één voor de dames
en één voor de heren. Er
worden vragen gesteld
waarom er geen extra container wordt geplaatst met
een genderneutraal toilet,
waarop onze penningmeester aangeeft dat dan het
voorstel om de barprijzen
weer te verlagen wordt ingetrokken om de huur van
de container te kunnen bekostigen. Men neemt genoegen met twee toiletten.
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De nieuwe toiletgroepen worden opgeleverd in onze clubkleuren. De
wanden zijn blauw en de potten geel. Op vragen waarom men heeft gekozen voor deze felle kleuren antwoordt het bestuur dat men verwacht
dat het toiletgebruik daarmee wordt teruggedrongen. Dit levert een besparing op van het milieu en onze clubkas. Erica Terpstra is uitgenodigd
om de toiletten te openen door als eerste gebruik te maken van één van
de toiletten. Onder luid applaus van tientallen belangstellenden poneert
ze een duidelijke boodschap. Vooral zo door gaan.
April/ mei/ juni
Op de ALV wordt het voorstel
om de barprijzen weer te verlagen weggestemd. De barmedewerkers zijn net gewend aan de
nieuwe prijzen en opnieuw omrekenen zal voor veel van hen
weer lastig worden. Het voorstel
om de daaruit voortvloeiende
extra inkomsten alsnog aan te
wenden voor de huur van een
GEEN GENDERNEUTRAALTOILET
derde container met een genderneutraal toilet wordt ook weggestemd.
Het jubileumfeest wordt bezocht door 254 leden. Met aanhang komen 433 mensen naar het feest. Na de ervaring op de Medewerkersdag
van 2019 wordt besloten om bij drie verschillende cateraars voor alle
433 aanwezigen eten te bestellen. Aan het eind van de dag blijkt alles
opgegeten. Gezien de rijen wachtenden voor de toiletten wordt geopperd om de toiletgroepen verder uit te breiden.
Het Bostoernooi wordt voor de tweede keer op rij gewonnen door
Carla van Tellingen en Rikje van Straten. De overige deelnemers doen
hun beklag bij de Sportcommissie. Ze stellen voor om de twee dames
volgend jaar uit te sluiten van deelname of hen te laten verplichten minstens één wedstrijd te verliezen. De Sportcommissie zegt toe dit te bespreken.
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Juli/augustus/september
De gemiddelde
dagtemperatuur
in juli ligt op 39.6
graden waardoor
de hele maand
overdag binnen
Het heelal
wordt gespeeld.
Het Man/
vrouwtoernooi
kan geen doorgang vinden. Er
hebben 64 vrouwen ingeschreven en 5 mannen. De meeste mannelijke leden hebben aangegeven om die dag door te brengen in een opblaaszwembadje met een koud biertje. Waarschijnlijk is dat de reden
dat er zoveel vrouwen hebben ingeschreven
Het Open Kwintettentoernooi wordt een groot succes. Er schrijven
32 teams in zodat alle buitenbanen bezet zijn. Met 160 deelnemers is
het wel een beetje vol. Er zijn zelfs teams uit Frankrijk, Engeland,
Spanje en Duitsland. Er speelt zelfs één team van De Hakhorst mee.
De geplande eindtijd, 17.30 uur, wordt met 5 uur overschreden. De
baromzet is met €1722 de hoogste in de geschiedenis van onze club.
De inpakgroep is met zes mensen twee dagen bezig geweest om alle
prijzen in te pakken. De wedstrijdleider, scheidsrechter en 16 barmedewerkers zitten daarna een maand overspannen thuis.
Voor de nieuwe NPC competitie schrijft slechts één team in.
De andere teams doen uit protest niet meer mee omdat ze het
inschrijfgeld zelf moeten betalen. Een voorstel van de penningmeester om de barprijzen te verhogen en met die extra inkomsten het inschrijfgeld te bekostigen wordt niet geaccepteerd.
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Oktober/november/december
Alle wedstrijden uit onze interne doublettencompetities zijn begin
november gespeeld. De Sportcommissie vindt het jammer dat ze nu
de teams niet meer kunnen aansporen om toch vooral hun wedstrijden voor 1 december te spelen.
Uit protest dat ze van de Sportcommissie te horen hebben gekregen dat ze in 2021 niet meer mee mogen doen aan het Bostoernooi
schrijven Carla en Rikje in voor het 1e Hart van Nederlandtoernooi.
Ze winnen de finale met 13-2 van Mourad El Ansari en Fred Lamberts,
de winnaars van de laatste twee edities.

Carla van Tellingen en Rikje van Straten
winnen het eerste
Hart-van-Nederlandtoernooi van 2021!!!!!
Het blijkt dat de meeste leden moeite hebben met de nieuwe
toiletgroepen en de gebruikte kleuren. Er wordt een voorstel ingediend om de toiletten in de oude staat te herstellen. Het Kersttoernooi wordt voor het eerst op een zaterdagmiddag gespeeld.
De 96 deelnemers spelen bij een heerlijke temperatuur van 22 graden
alle partijen buiten. De kerstman zegt zijn bezoek af, het is te warm.

boeken over diarree moeten dun zijn.
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HFD KL
plaats

Tussenstand ITC 21 januari 2020

team nr spelers

G

W

S

1

team7

René Luijendijk+Pascal Lhoste+Harm Fledderus

2

2

10

2

team4

Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens

2

2

10

3

team3

Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg

2

1

7

4

team6

Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten

2

1

7

5

team8

Arie Wijnbelt+Dolly Wijnbelt+Tiny Ham

2

1

1

6

team1

Karel Christ+Rob Geurts+Paul Dijkstra

2

1

-1

7

team9

Hennie Halla+Timo Kraak+Albert van den Tweel

2

1

-2

8

team10

Peter de Rooij+Wim van de Berg+Riet Bremer

2

1

-3

9

team2

Edith van der Loo+Arnold van der Loo+Bert den Uijl

2

0

-14

10

team5

Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Eelke Algra

2

0

-15

1E KL
plaats

Tussenstand ITC 21 januari 2020

team nr spelers

G

W

S

1

team4

Hennie van Dijck+Anna Kruseman+Bram Kruseman

2

2

19

2

team10

Irene Maes+Peter Maes+Thea Rond

2

2

6

3

team3

Max Bremer+Cilia Verburg+Ton Zegers

2

1

8

4

team7

Timen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen

1

1

6

5

team1

Frank Maes+Ans Maes+Anja Engelbert

2

1

-4

6

team9

Ellen van de Hoek+Anneke Esko+Rikje van Straten

2

1

-8

7

team5

Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk

0

0

0

8

team8

Truus Ruarus+Petra van der Kuij+Jaap Zarkema

1

0

-7

9

team2

Sanne Borst+Martin Borst+Berend Heil

2

0

-10

10

team6

Ria van Wegen+Wil Vendeville+Cees Vendeville

2

0

-10

Vertel geen geheim in een kamer met
kliklaminaat!!!
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Beste mensen,

Maandagavonden 2019

2019 zit er weer op en we weten wie de beste was over het gehele jaar:
Marco van Gils.
Het waren weer mooie maandagavonden voor hen die een gezellig potje
wilden boulen, maar ook voor hen die punten wilden scoren. En die een
goede plaats wilden hebben aan het eind van het jaar.
De laatste avond was nog best spannend, want toen werd pas de eerste
plaats bepaald.
Onderstaande tabel laat zien wie tot de 15 besten behoren. Jammer dat
er maar zo weinig vrouwen bij zijn. Pascal mag dan ook best trots zijn als
enige vrouw daarbij te staan, een mooie derde plaats.
De daarop volgende vrouw is Cora Martens, pas op plaats 20. Dus dames,
jullie weten wat daar volgend jaar aan moet gebeuren.
Gemiddeld kwamen per avond 60 boulers hun krachten meten.
Vriendelijke groet,
Joop
punten per speelmaand

Geheel 2019
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

namen

jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec

gemiddeld aantal speel
per avond avonden

Marco van Gils

99 58 96 96 85 62 119 78 120 43

0 856

555

23,135

37

Ton Jetten

96 78 82 89 101 78 128 86 105 92 88 86 1109

711

23,104

48

Pascale Lhoste

94 60 96 89 68 54 115 100 78 91 92 120 1057

733

22,978

46

Bert den Uijl

46 46 68 102 46

0 52 42 40 21 25 108 596

395

22,92

26

Hans de Vaal

85 52 62 61 103 47 94 98 69 104 94 70 939

571

22,902

41

Karel Christ

89 62 40 85 96 69 48 68 99 77 104 130 967

684

22,488

43

Arnold van der Loo

35 72 79 44 62 26 39 78 65 89 86 128 803

600

22,306

36

Paul van Wegen

52 74 71 44 62 17 26 76

9 90 90 94 705

524

22,031

32

Arie Wijnbelt

78 72 82 77

0 18 89 103 720

521

21,818

33

Will Rademakers

0

0 114 87

104 49 35 104 85 55 122 78 76

0

0

totaal
totaal
punten
punten voor tegen

0 708

543

21,455

33

Willem Verboon

97 58 92 39 91

0 90 20 58 69 29 122 765

0

646

21,250

36

Cees Vendeville

72 72 62 64 84

0 20 72 60 52 75 91 724

634

20,686

35

Anton Kunenborg

71 40 86 37 90 18 54 70 122 75 46 95 804

755

20,615

39

Egbert van Wijk

75 62 77 36 57 25 68

0 70 103 66 61 700

615

20,588

34

Piet van Opijnen

55 43 84 72 81 76 88 66 81 77 63 57 843

760

20,561

41
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Maandaghussels december 2019
Hallo allen,
Zie hieronder de stand van de laatste maandaghusselmaand van 2019.
Er waren 130 punten te behalen en slechts 1 speler, Karel Christ, heeft
dit gefikst. Arnold van der Loo kwam er heel dicht bij. In deze maand
staan er 5 dames bij de eerste 15 boulers. Dat is tenminste een betere
verhouding dan gemiddeld over het hele jaar 2019.
Hopelijk mag ik jullie de komende maandagavonden weer ontmoeten
met een bezetting als deze, 78 boulers, top.
Vr.groet,
Joop

Red.: in het vorige Bouletin, dat van november, stond: “Karel Christ,
wie kent hem niet?” Omdat in deze maand december Karel voor de
tweede keer op rij de maximale score haalde heeft hij zijn status nog
eens bevestigd. In november had hij de maximale score in 4 avonden,
in december zelfs in 5 avonden.
DECEMBER

Ranking

namen

2019

punten per speelavond

130

1e
2e
3e
4e
5e
avond avond avond avond avond

punten
voor

punten
tegen

saldo

1

Karel Christ

26

26

26

26

26

130

78

52

2

Arnold van der Loo

26

24

26

26

26

128

62

66

3

Willem Verboon

23

25

26

24

24

122

83

39

4

Pascale Lhoste

21

22

26

26

25

120

74

46

5

Aat Lankamp

26

26

16

19

23

110

101

9

6

Bert den Uijl

26

21

26

18

17

108

93

15

7

Arie Wijnbelt

23

7

26

21

26

103

110

-7

8

René Luijendijk

19

13

26

18

26

102

95

7

9

15

24

97

100

-3

24

95

82

13
47

Corrie van Veen

16

20

22

10

Anton Kunenborg

26

26

19

11

Paul van Wegen

16

26

26

26

94

47

12

Irene maes

26

23

19

26

94

71

23

13

Piet Boddeman

23

26

17

19

92

117

-25

14

Peter Maes

26

21

18

26

91

59

32

15

Tiny Ham

11

19

26

19

91

103

-12

7

16
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Kersttoernooi 2019.

H

et kersttoernooi van 2019 zit er
weer op, met de inschrijving ging het
heen en weer. Afzeggingen en weer
opnieuw aanmeldingen, maar op de
speelavond van 20 december waren er toch nog 66 personen die onder
leiding van Tom Martens de strijd met elkaar aangingen.
Hans de Vaal was de toernooiwinnaar.
De prijzentafel die ook deze keer weer door de dames Eelke Algra en
Tjitske Moro goed verzorgd was stond al klaar, zodat elke deelnemer

een prijs kon uitzoeken. Hiervoor onze dank aan deze twee dames.
De deelnemers gingen dan ook gemotiveerd de strijd met elkaar aan
voor de prijzen, wat uiteindelijk geressorteerd heeft dat er 15 personen
waren die 3 gewonnen partijen hebben behaald.
De winnaar van het Kersttoernooi 2019 is geworden:

Hans de Vaal met 3 gewonnen partijen 13-3 13-3 13-1
47

Hans werd op de tweede
plaats gevolgd door Dolly
Wijnbelt met 3 winstpartijen
13-0 13-7 13-8.
De derde plaats werd
behaald door Cora Martens
met 3 winstpartijen
13-7 13-7 13-1.
Na deze prijsuitreiking aan
de 3 winnaars mochten
Anneke en Rijk Esko een prijs uitzoeken als dank voor hun inzet op
deze avond.
Ook wedstrijdleider
Tom Martens mocht
toen een prijs komen
uitzoeken voor zijn
goede verwerking van
alle standen.
Zij zorgden voor de prijzen: Tjitske Moro (l) en Eelke Algra.

48

Eerst ruiken, dan nippen. Het bleek ok te zijn!!

Vervolgens werden de resterende plekken met 3 overwinningen
bezet door: Wim de Vries 13-7 13-7 13-1 en Slimen Ben Ahmed 13-6
13-7 13-2.
Voor alle verdere standen hangt/hing de uitslag lijst op het bord in de
kantine.
Alle deelnemers en iedereen die zich voor en met deze avond bezig
heeft gehouden onze dank en bovenal een gezond en sportief 2020
gewenst.

Toernooiwinnaar!!

2e

3e

49

50

51

Anja Engelbert won. Op een beetje afstand
eindigde Arnold van der Loo als tweede en
Paul Dijkstra als derde.

O

p vrijdag 27 december werd het Oliebollentoernooi weer georganiseerd.
Totaal hadden 66 deelnemers zich ingeschreven. Het toernooi werd gewonnen
door Anja Engelbert. Ze nam dan ook met een grote glimlach de Jan Goppel wisselbeker in ontvangst en natuurlijk een zak oliebollen.
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De deelname was gratis, oliebollen mochten gratis worden genuttigd en daar werd overvloedig gebruik van gemaakt, want er was
genoeg, 500 stuks, geregeld door Jozias de Zeeuw. Het toernooi was
een gezellige afsluiting van het jaar 2019.

Anja had alle 3 partijen gewonnen met een saldo van +23. Zie op
de foto hoe ze lacht, nee, ze lacht niet de mannen uit, zo is Anja niet,
ze lacht van blijdschap om deze laatste klapper van het jaar 2019. Ze
liet de tweede plaats aan Arnold van der Loo (3 + 21) en de derde
plaats aan Paul Dijkstra (3 + 20).
Totaal waren er 6 personen met 3 overwinningen en dit resultaat
werd beloond met een zak oliebollen. De rest van de oliebollen werden verdeeld onder de spelers met 2 overwinningen en 1 overwinning. De beste speler met 2 overwinningen was Martin Borst en de
beste met 1 overwinning was Henny van Dijck.
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Na uitreiking van de prijzen maakte wedstrijdleider Karel Christ
bekend dat er van de 500 oliebollen 200 stuks waren genuttigd en de
andere 300 als prijs waren uitgereikt.
De barmedewerkers Addy en Tom werden bedankt voor hun inzet
en zij kregen ook een zak oliebollen mee, want zonder vrijwilligers is
het onmogelijk om toernooien te organiseren. Tot slot werd de avond
afgesloten met de wens dat iedereen een prettige jaarwisseling zou
hebben en een gezond 2020.

het leven lijkt op een onhandig
samengestelde maaltijd: terwijl men
met ongeduld op het voorgerecht zit
te wachten, blijkt het hoofdgerecht
al te zijn gepasseerd. (Franz Kafka)
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Boule - les groep 5.
“Volgende week heeft mijn groep 5 een project over Frankrijk.

We zouden het super leuk vinden om een les jeu-de-boules te krijgen. Zou dit mogelijk kunnen zijn?”

D

at was de vraag die op de website ontvangen werd. Natuurlijk is
dat mogelijk en het sluit ook goed aan bij waar ik nu mee bezig ben:
basis instructeur petanque. Dus een klein programmaatje in elkaar
gezet en dat overlegd met de leerkracht.
Omdat dit niet alleen te doen is, hulp gevraagd van ervaren krachten
zoals Eelke, Peter en Joop. Zij waren gelijk bereid om mee te helpen.
Mijn dank daarvoor.
Vrijdagochtend 17 januari was het zover en kwamen de leerlingen
van de Loysderhoek op de fiets vanuit Zuid naar ons boulodrome.
Joop zat al achter de wedstrijdbalie om de namen van de kinderen te
noteren.
Wij hebben er ook een “echte” les van gemaakt en zijn gestart met
de vraag wie wel eens jeu-de-boules had gespeeld en wie petanque.
Het leuke was dat een meisje zei: ‘Maar meneer, dat is toch hetzelfde? Daarnaast werd ook de opmerking gemaakt dat de groene halfronde nissenhut wel op een militaire basis leek. Ik dacht: ‘Vriend, de
toon is gezet en deze kan ik wel inkoppen’ - dus luisteren ‘mannen’ .
Vervolgens een kort filmpje getoond over diverse balspelen in Nederland en de verschillende boulevormen in Frankrijk. Ademloos werd dit
bekeken waarbij de jongens onder de indruk waren van Bourles.
(Bourles is een variant van boulen in Frankrijk. Het wordt gespeeld met
dikke houten schijven met een doorsnee van ongeveer 15 cm.)

Daarna de hal in en de basishouding voor het spel uitgelegd.
Ze mochten twee boules werpen over een lijn op aan afstand van drie
meter. Met de derde boule mochten ze tireren.
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Na deze oefening de kinderen een blokje laten trekken om a la mêlee te spelen. Dit hebben zij ongeveer drie kwartier gedaan waarna
het tijd was de uitslag te berekenen en een kleine prijs uit te reiken
aan de beste jongen en het beste meisje. Wie kan dit beter en op zijn
eigen wijze doen dan Joop. Om 12:00 uur stapten zij weer op de fiets
om terug te gaan naar school.
Je merkt ook dat naast het boulen het spelen met de steentjes ook
een leuke bezigheid is. Zoals het maken van bergjes voor je boules en
het vullen van je laars om het dan weer uit te strooien. Gelukkig was
Willem er ook, die de hal daarna heeft geëgaliseerd voor de instructie
in de middag.

Wij, Eelke, Peter, Joop, Willem en Anton kijken terug op een leuke
ochtend met de kinderen van groep vijf.
Van de juf hebben wij later onderstaande mail nog ontvangen.

“De kinderen hebben echt een leuke en zeer leerzame les gehad! Ik
vond dat jullie dit goed geregeld hebben! Fijn dat er extra mensen waren zodat er bij elk groepje wel een begeleider stond. Dat was erg
prettig! Verder was het leuk geweest als de kinderen nog van teams
konden wisselen. Maar goed, ze hebben het gewoon super gehad!
Heel erg bedankt dat we deze les (ook zo last minute) mochten
doen! “
Anton Kunenborg.

Succes staat niet altijd gelijk aan
kundigheid
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van
Nederland
4 januari 2020

Het Hart-van-Nederlandtoernooi was ook nu weer volgeboekt met
32 teams.
Dat toont aan dat het een toernooi is waar men graag aan
deelneemt.

De winnaars waren Mourad El Ansari en Fred Lamberts!!

E

r hadden zich bij wedstrijdleider Tom Martens bijzonder sterke
teams, met o.a. landskampioenen, ingeschreven. Bijvoorbeeld was
Karin Schillemans aanwezig. Zij had samen met Ria Bronsema als debutant goud behaald op het NK van 2018.
De ook aanwezige en medewinnaar van het Hart-van-Nederlandtoernooi Mourad El Ansari speelde in de finale van het NK Tête-á-Tête
in 2019 tegen Kees Koogje, waarbij de winnaar toen Kees Koogje was.
Kees eindigde dit keer op het Hart-van-Nederlandtoernooi áchter
Mourad, dus op de tweede plaats!
Het Hart-van-Nederlandtoernooi was spannend en er werd weer
voor de nodige pouleplaatsen gestreden. Voor de eerste en tweede
plaats van poule A streden Anette Boluijt/Kees Koogje tegen Mourad
El Ansari/Fred Lamberts. Hierbij zijn toernooikampioenen geworden
Mourad El Ansari/Fred Lamberts door een overwinning met 13-3.
Zij wonnen het Hart-van-Nederlandtoernooi al eerder!
De tweede plaats was dus voor Anette Boluijt/Kees Koogje.
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De winnaars Mourad El Ansari en
Fred Lamberts

Om de derde en vierde plaats speelden Andre Zwaal/Sebastiaan Diemel tegen Natascha Bijsterveld/ Frits Bijsterveld en de winnaars hiervan zijn geworden, dus eindigend op de derde plaats, Andre Zwaal/
Sebastiaan Diemel met een niets aan de verbeelding overlatende
stand van 13-1 .
In de B-poule ging de eerste plaats naar het team Gerard Zijlstra/
Coby Zijlstra en op de tweede plaats is geëindigd Kylian Los/Peter
Hietbrink.

Winnaars B-poule Coby en Gerard
Zijlstra
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Als derde in de B-poule zijn geëindigd Mart Kruijssen/Marion Oosterveen en Edith van der Loo/Ton Jetten behaalden een eervolle vierde plaats.
Poule C is gewonnen door team Corry van de Huure/Ada van de
Plot en de D-poule
Winnaars C-poule
door Karin SchilleCorry van de Huure (l)
mans/Ria Bronsema.
en Ada van de Plot

Scheidsrechter
Anton Kunenborg
wordt bedankt voor
zijn inzet op deze
lange dag. Verder
worden alle barmedewerkers Antoine,
Rijk, Anja, Tjitske,
Dicky en Anneke bedankt voor de geboden service.
Ook is er een bedankje op zijn plaats voor Dolly en Arie Wijnbelt, de
inkopers van de prijzen, zij hebben het niet echt makkelijk gehad.
Om de prijzen te
kunnen uitreiken
moeten deze
eerst worden ingepakt en dat
heeft het team
onder leiding van
Winnaars D-poule Karin SchilJoop van Kersberlemans en Ria Bronsema
gen en zijn “” harem “” waar hij
altijd trots op is:
Anja, Eelke, Hennie, Miep, top gedaan.
Ook anderen die zich ingespannen hebben voor dit toernooi, reuze
bedankt.
Opm. van de redactie: en natuurlijk ook de bescheiden wedstrijdleider
Tom Martens.
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Vrijdagavondtoernooi januari
Van de 38 spelers was Will Rademakers de sterkste.

A

an kop gingen na 2 gespeelde partijen René Luijendijk met een
saldo van 22, Will Rademakers met 18 en Ank Christ met 17. Na 3
partijen gespeeld te hebben werd Will Rademakers met 3+22 naar
voren geroepen om als toernooiwinnaar de goed gevulde mand in
ontvangst te nemen.
Tweede was Christien
Kuiper 3+19, derde Harry
Wolters 3+ 16 en vierde
Jan Kuiper 3+8 en allen
goed voor een prijs.
Naar de prijzentafel
mochten met 2 gewonnen partijen: Arie Wijnbelt, André Horn, René
Luijendijk, Annnette Rademakers, Harm Fledderus en Cora Martens.
Eveneens naar de prijzentafel met 1 gewonnen
partij Charlotte van den
Hoek, Riet Bremer, Wout
Klok, Carla van Tellingen,
Carla de Wilde en Joop
de Wilde.
De poedelprijs werd ”gewonnen” door Tom Martens.
Dank voor de mensen achter de bar en van de inkoop.
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Commissie

Voorzitter, vz
Coördinator, co

Taak

Telefoon/ e-mail

Audio/visuele

Cees Vendeville

co. algemeen

0630433079

Banen

Arie Wijnbelt

vz. algemeen

033-4943810

Begeleiding

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

apparatuur

nieuwe leden

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-/

033-2586412

software
Verhuur/party’s

Hans Salters

co. algemeen

033-8870600

Website

Max Bremer

redactie

033-4942805

64

Jubileumjaar, 40 jaren JBC De Hakhorst

En eerder inzien!!!!!
Kijk op: www.jbcdehakhorst.nl en klik op de homepagina op
de knop clubblad. Uw Bouletin staat daar al een aantal dagen eerder dan het uitkomen van de gedrukte vorm!!
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Hakhorst boule-alfabet
A= accommodatie, hal met 16- en buitenterrein met 32 banen.
B= boule, de ijzeren bal waarmee wordt gespeeld. Diameter
71-76 mm, gewicht 680-800gram.
= Bouletin, het clubblad van De Hakhorst.
= bestuur, geweldig dat 5 capabele leden zich daarvoor
beschikbaar stellen.
= baan, zo wordt een afgebakend speelveld genoemd.
= but(je), zie cochenet.
= boulodrome, de boulesaccommodatie.
C= cochenet (vaak butje genoemd), een klein balletje waar de
boules zo dicht mogelijk bij moeten worden geplaatst.
= carreau, situatie waarbij de boule waarmee werd geschoten de
plaats heeft ingenomen van de boule die geschoten werd.
= commissies. Het bestuur delegeert verschillende taken aan
commissies, zoals o.a. de baancommissie, de barcommissie,
de lief- en leedcommissie, de geschillencommissie, de
groencommissie, de sponsorcommissie, de sportcommissie,
beheer sportmaterialen, redactie clubblad, beheer website en
het klusteam.
D= dertien, het spel eindigt als één van de twee teams dertien
punten heeft behaald.
= donnee, de plaats op het terrein waar de boule na de worp het
eerst neerkomt.
= doublet, een team van 2 spelers. Meervoud: doubletten.
E= eerste klasse, een aanduiding van een competitieniveau. Ook
de aanduiding voor het niveau van De Hakhorst als organisatie.
F= Fanny, een speler die met 0-13 verliest moet haar blote billen
kussen.
G= grind, het materiaal dat de toplaag van een boulesterrein vormt.
= gemeente Leusden. Zeer waarschijnlijk gaan de eerdere
plannen om ons te doen verhuizen niet door.
H= hal, de hal bevat 16 speelbanen, een clubhuis, toilet, bar en
keuken.
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Openings– en speeltijden
Openingstijd 1) Speeltijd 2)

Bar open

maandag

19.30 - 24.00

20.00 - 23.00

19.30 - 23.30

dinsdag

12.30 - 17.00

13.00 - 16.00

12.30 - 16.30

woensdag

12.30 - 17.00

13.00 - 16.00

12.30 - 16.30

donderdag

12.30 - 17.00

13.00 - 16.00

12.30 - 16.30

vrijdag

19.30 - 24.00

20.00 -23.00

19.30 - 23.30

zondag

12.30 - 17.00

13.00 - 16.00

12.30 - 16.30

1e Dinsdagtoernooi

12.30 - 17.30

13.00 -17.00

12.30 - 17.30

Koffietoernooi

09.00 - 14.00

09.30 - 13.00

09.00 - 13.30

Vrijdagavondtoernooi 18.30 - 00.30

19.00 - 23.30

18.30 - 24.00

1) Barmedewerkers dienen tenminste 15 minuten vóór deze tijden aanwezig te zijn.
2) Let op!!!! Op de genoemde tijden worden uitzonderingen gemaakt bij toernooien.

De historie van de club
Jeu-de-boulesclub De Hakhorst is opgericht op 29 april 1980. Vanaf 1 mei kon
er al worden gebould en op 23 mei werd de accommodatie, 3 banen groot,
geopend met een tête-á-têtewedstrijd tussen burgemeester J.W.M. Rademaker en de wethouders G. van Woudenberg en J. Mandemaker. De burgemeester won met 12 - 9 - 4. Het feest werd verder opgeluisterd door de Gouden
Klomper Dansmariekes en de 7-mans sterke Totus Dixieland Jazz Band.
Het aantal banen werd binnen enkele maanden uitgebreid naar 5.
Nu staat er een hal met 16 binnenbanen en er is een buitenterrein met
32 banen. De club had in 2019 bijna 280 leden.
Het eerste grote toernooi vond plaats op 26 augustus 1980. De winnaars
waren Janssen/De Ridder. Wel zo leuk, want dat waren initiatiefnemers/
oprichters van de club. Ook nam men al snel deel aan districtscompetities.
Nu, in 2020, nemen meer dan 100 leden daaraan deel.
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