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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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HET BESTUUR WENST DE LEZERS EEN
VOORSPOEDIG 2020 EN ALLE LEDEN TEVENS

EEN GEZELLIG EN SPORTIEF BOULEJAAR!!!
Jubileumjaar,
40-jarig jubileum
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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.:
9. dankwoorden André Horn 13. NPC-perikelen 16. flyer Hart-vanNederlandtoernooi 22 e.v. eindstanden interne competities en indeling 2020
26. knipoog 30. sponsornieuws 32. oud-papiernieuws 43. WoDoCo
48. IM Cor Sanders 49. dankwoorden Cocky van der Loon.
Kopij inleveren uiterlijk maandag 27 januari 11 uur: redactie@jbcdehakhorst.nl.
Het Bouletin van februari komt uit op vrijdag 31 januari.

Oud-papier inleveren
maandag 27januari van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur.
dinsdag 28 januari 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 aanvang
za. 04-01 Hart-van-Nederlandtoernooi **)
10.00 uur

ma.06-01 Nieuwjaarsreceptie, daarna husselen

19.00 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
vr. 17-01 Basis instructie petanque (cursisten)
vr. 17-01 Vrijdagavondtoernooi

09.30 uur

za. 18-01 NPC
di. 21-01 Interne Tripletten Competitie

12.00 uur

za. 01-02 NPC
di. 04-02 Eerste Dinsdagtoernooi

12.00 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 WoDoCo

19.30 uur

vr. 21-02 Vrijdagavondtoernooi
za. 29-02 NPC

19.00 uur

13.30 uur
19.00 uur
20.00 uur
13.00 uur

12.00 uur
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Van de Voorzitter
Het jaar 2019 zit er op!
Een jaar waarin veel is gebeurd en waarin veel plannen zijn gemaakt,
waaraan nog wordt gewerkt, maar waarvan de uitvoering, zoals het
zich nu laat aanzien, binnen afzienbare tijd zal starten.
Vorige maand meldde ik dat de barprijzen per 1 januari worden
verhoogd met 0,10 per consumptie. Dat was wel een beetje kort door
de bocht. Koffie, thee en warme chocola blijven gelijk in prijs. Alle
soorten frisdranken gaan met € 0,10 omhoog. Wijn en jenever wordt
€ 0,20 cent duurder. Jammer dat het moet, maar het is echt noodzakelijk.
Tot nu toe kreeg u elk jaar een nieuwe clubpas, een W-of een
C-licentie. Vanaf 2020 krijgt u niet meer een plastic pasje, maar iedereen krijgt een digitale pas, die geïnstalleerd kan worden op de mobiele telefoon. Makkelijk, dan heb je hem altijd bij de hand. Alle leden
krijgen hierover na 1 januari een mailtje van de NJBB. Voor iedereen
die geen mobiele telefoon heeft of geen internet of e-mail heeft
bestaat de mogelijkheid om een pasje te laten maken. Als u een
tastbaar pasje wilt, neem daarvoor dan contact op met de secretaris.
Die regelt dan dat u het pasje ontvangt.
We kijken vooruit naar het nieuwe jaar, het jaar waarin onze vereniging 40 jaar bestaat. Het clubje, dat bezig is met de voorbereidingen van het grote feest is al een eind gevorderd met de plannen. Bij
de uitvoering van de plannen hebben we natuurlijk hulp nodig. Meldt
u aan als u wilt en kunt helpen. Doet u vooral ook mee met het gelegenheidskoor of lever een bijdrage aan het theaterdiner door uw optreden. U leest er elders in dit nummer meer over.
Tenslotte bent u bij deze natuurlijk ook van harte uitgenodigd op
onze nieuwjaarsbijeenkomst op MAANDAG 6 januari a.s. vanaf 19.00
uur. Na afloop kunt u vanaf 20.00 uur boulen.

Ad Kooijman
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Opzeggingen ontvangen m.i.v. 31 december 2019 van:
Jan Hoogendijk op 21 november 2019
Hans Matthijs op 23 november 2019
Jos Boersema op 25 november 2019
Ria Snel op 29 november 2019

Overleden
Cor Sanders op 30 november 2019
Aantal leden op 19-12-2019 conform telling onderaan de ledenlijst = 279

Ik wil iedereen bedanken voor alle warme woorden en
aandacht en kaartjes die ik van jullie gekregen heb.
Tevens mijn beste wensen voor het nieuwe jaar !
Met een vriendelijke groet,
J.H.A.Horn ( André )
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Van de secretaris
Bestuursvergadering
Hopelijk heeft een ieder het afgelopen jaar alle, voor
hem/haar interessante stof, uit de 11 verschillende Bouletins
tot zich genomen en kan nu het laatste nieuws uit deze oplage er nog
net bij. Ondanks het feit dat het over het januarinummer gaat. Wanneer alles verloopt zoals afgesproken, ligt dit Bouletin 31 december
2019 in de verdeelkast. Er zijn natuurlijk een aantal leden welke zijn
overgestapt op digitaal, dus zij lezen het nieuws iets eerder, tenminste wanneer er geen hacker langs is gekomen. Elk voordeel heeft zijn
nadeel zegt men dan. Enfin, na de jaarwisseling 2019-2020 komt het
bestuur op donderdag 16 januari weer bij elkaar. De beste wensen
spreken we eerder uit naar elkaar, namelijk op de Nieuwjaarsbijeenkomst van maandagavond 6 januari om 19.00 uur op de club. Je komt
toch ook ?! Een vooruitziende blik geeft te kennen dat de derde donderdag in mei is aangetekend als Hemelvaartsdag. Het bestuur wijkt
dan uit naar woensdag 20 mei voor haar bestuursvergadering.

Mailbox
Er ligt een uitnodiging van de MHC Leusden voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari. We wensen hen (van hieruit) een gezond,
sportief 2020 toe. Lariks Zorg en Welzijn wenst ons allen een voorspoedig 2020 toe. Ook de Gemeente nodigt ons uit om op 6 januari in
de avond een toast op het jaar 2020 uit te brengen etc. Een afgevaardigde van het bestuur zal daar gehoor aan geven. Afgevaardigden van
de District Beraden van de NJBB komen op zaterdag 8 februari bijeen
in het clubgebouw van JBC De Hakhorst. Het gaat hier om een bespreking van het N.K. boulen. Aan de Gemeente is toegezegd, dat de bijeenkomst Ontwikkeling Fase 4 Valleipark op 4 februari kan plaatsvinden in het clubgebouw van JBC De Hakhorst. De genodigden zijn de
bewoners van deze wijk.
De Grote Clubactie stelt als prijs € 500 ter beschikking voor de mooiste/beste/origineelste foto waarop de waarde-check van 2019 te zien
is. We doen ons best en vragen Cees Vendeville om zijn medewerking.
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Aanverwante zaken
Penningmeester Rijk en ondergetekende, wij hebben ons best gedaan en een sterk, eerlijk stuk ingediend ter ere van al onze vrijwilligers en de enorme inzet die zij voor de club overhebben. We wilden
meedingen naar de Vrijwilligerstrofee. JBC De Hakhorst werd niet
genomineerd. De Grote Clubactie heeft dit jaar € 289,70 opgebracht.
Dat scheelt ruim € 300 met de vorige maal. Het bestuur zal zich hierin
verdiepen. Prijswinnaars die via een machtiging loten hebben gekocht, ontvangen automatisch bericht voor half januari 2020. Er zijn
geen prijzen gevallen op de door ons verkochte contante loten.
Het bestuur heeft zich laten voorlichten door de Jubileumcommissie
over de geplande initiatieven. Onze voorzitter, Ad Kooijman, zit als
vertegenwoordiger van het bestuur in deze commissie. We kunnen in
ieder geval concluderen dat er hard gewerkt wordt aan al deze plannen. Later meer.

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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NPC perikelen.
Onze teams worden tijdens een NPC-toernooi regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij een nadere uitleg van de regelgeving
gewenst is. Dit komt doordat op de NPC meerdere reglementen van
toepassing zijn. Om te beginnen het Reglement voor de Petanque
Sport (RPS) en de uitleg daarvan vastgelegd in het RPS-plus. Maar de
NPC heeft ook haar eigen reglement (NPC) dat een onderdeel is van
het Toernooireglement Petanque (TRP) van de NJBB.
Vorig jaar was het voor velen al een eyeopener dat de lijnen die het
speelvlak begrenzen als verlieslijn worden aangemerkt (art 6.1.5 van
NPC).

Een van de vragen die nu gesteld is, is of een NPC coach
ook mee kan spelen.
Mag hij tijdens een partij waarbij hij niet meespeelt, als coach worden
geraadpleegd? In het onderhavige geval werd daardoor de tijdslimiet
van 1 minuut overschreden. Als coach stond hij op het NPC-formulier
vermeld.
Het NPC reglement geeft voor teams, spelende vanaf de 4 e divisie
(regionale) niet aan dat een coach noodzakelijk is. Zelfs voor de landelijke divisie kan een team een coach aanwijzen (art 2.7 NPC). Het is
dus geen eis.
Volgens het TRP is een coach een deelnemer aan een toernooi die
een team begeleidt en die geen speler is (art 2.1 TRP). Als er een
coach is, gelden voor hem de regels van art 34 van het TRP. Een van
deze regels is dat een coach het recht heeft om, alleen op verzoek
van de spelers, adviezen te geven, mits dit valt binnen de toegestane
speeltijd, als bedoeld in artikel 21 van het RPS. (art 34.7 TRP).
Kortom de coach mag niet meespelen en een coach mag adviezen
geven binnen de reglementaire speeltijd.
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Volgende vraag: Als een nieuwe speelronde wordt
begonnen, moet de cirkel dan zodanig gelegd worden dat
op alle reglementaire afstanden uitgegooid kan worden?
Een dergelijk probleem kan ontstaan als de ene partij kort en de andere lang wil spelen. De equipe die het but ging uitwerpen, liet de cirkel
liggen zodat kort gespeeld kon worden. De andere equipe gaf aan dat
het verplicht was de cirkel te verplaatsen zodat ook op 10 meter gespeeld zou kunnen worden.
Voor de uitleg hiervan moeten wij het RPS raadplegen. Daar staat beschreven dat als het but niet op alle toegestane afstanden zou kunnen
worden uitgeworpen, mag de speler de positie van de werpcirkel achterwaarts verplaatsen in het verlengde van de lijn tussen de werpcirkel en de positie van het but in de voorgaande werpronde. Maar niet
verder dan tot hij het but op de maximaal toegestane werpafstand
kan uitwerpen. Dit mag alleen als het but in geen enkele richting op
de maximaal toegestane werpafstand kan worden uitgeworpen. (art 7
RPS).
In het RPS-plus wordt het volgende beschreven:
Waar moet of mag ik, na de eerste werpronde, de cirkel trekken of
neerleggen?
Als equipe A vanaf hier het but op tenminste zes meter kan uitwerpen, is deze cirkel bruikbaar. Als het onmogelijk is om het but ook op
tien meter uit te werpen, mag de equipe de cirkel achterwaarts verplaatsen. Dit is echter niet verplicht.
Indien het but niet op een reglementaire afstand was uitgegooid, had
de andere equipe het recht de cirkel te kunnen verplaatsen zodat wel
op alle reglementaire afstanden uitgegooid kon worden.
En dan een vraag over een onreglementair gegooide boule. Ik vind
dit altijd een lastig onderwerp omdat de tegenstander de voordeelregel mag toepassen en de worp alsnog geldig verklaren. (art 24
RPS).
Wat was de situatie? Equipe A gooit een boule en meent vanuit de
cirkel te zien dat deze niet ligt. Equipe B reageert niet en een speler
van equipe A gooit de volgende boule die op korte afstand van het but
komt te liggen.
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Equipe B doet een beroep op artikel 24 omdat deze laatste boule onreglementair is geworpen en dus uit het veld genomen moet worden,
dit omdat de daarvoor geworpen boule wel degelijk op punt lag.
Reglementair gezien staat equipe B volkomen in zijn recht om artikel
24 toe te passen. Equipe A kon zich wel voor de kop slaan dat zij de
spelsituatie niet nader bekeken hebben en uitgegaan zijn van een veronderstelling. Dit leermoment kwam hen duur te staan. Daarnaast had
dit ook de nodige invloed op de sportiviteit in het vervolg van deze
partij. Onsportief gedrag en wangedrag worden zwaar bestraft. (art 37
en 38 RPS). Een gele- of oranjekaart kan niet gegeven worden door de
scheidsrechter: het is direct rood oftewel diskwalificatie. Dat geldt
trouwens ook voor gebrek aan respect voor het publiek, de officials of
de scheidsrechters waarbij equipes uit het toernooi kunnen worden
genomen (art 38 RPS).
In het RPS-plus wordt het volgende nader toegelicht bij artikel 24.
Wat als een speler expres doet alsof hij geen boules meer heeft, of
doet alsof hij op punt ligt?
Een speler mag zijn boule pas gooien nadat deze zichzelf ervan overtuigd heeft dat de tegenpartij niet aan de beurt is om te gooien, dus
ofwel op punt ligt, ofwel geen boules meer heeft. Als iemand zijn boule desondanks toch werpt, is deze boule ongeldig en moet deze worden verwijderd. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet spelen is
hier erg belangrijk.
De tegenpartij heeft de sportieve plicht om, als het erop lijkt dat de
andere partij onterecht een boule wil gaan gooien, dit kenbaar te maken. Als hij dit (bewust of onbewust) nalaat, is hij in overtreding, al is
opzet zelden aan te tonen. Als de scheidsrechter hier echter, in de
loop van het toernooi of de partij, een patroon ontdekt, kan deze hier
naar eigen inzicht, wel degelijk tegen optreden.
De zogenaamde ‘slimmigheid’ van equipe B gaat voorbij aan de sportieve plicht van het spel.
Ik hoop dat deze uitleg voor de volgende speelronden bijdragen aan
de speelvreugde van de NPC en natuurlijk het spelletje petanque.
Anton Kunenborg (RWL-RSR)
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De redactie wenst u gezondheid,
geluk en veel leesplezier, vooral in
het kleurrijke digitale Bouletin!

De leden van de
Sportcommissie wensen u

allen een gezond en
sportief 2020.
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Eindstand doubletten 2019 en competitie-indeling 2020
Hierbij de eindstanden van de doublettencompetities en de nieuwe indeling voor 2020. De teams van Ank Christ met Joop van Kersbergen en
Thea Rond met Piet Boddeman hebben het niet gered in de Hoofdklasse en degraderen. Deze twee teams zijn gelijk uit elkaar gevallen. Uit
de 1e klasse A promoveren Wil en Cees Vendeville en uit de 1e klasse B
Pascale Lhoste met Ton Jetten. Door het wegvallen van het team Wim
van Middendorp met Michel Bara uit de hoofdklasse komt er één extra
plaats beschikbaar. Deze wordt opgevuld door de beste nummer twee
uit de 1e klasse en dat zijn Anna en Bram Kruseman.
Allemaal veel succes in de Hoofdklasse.
EINDSTANDEN DOUBLETTEN 2019
Hoofdklasse
plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

team nr
team 1
team 9
team 2
team 3
team 5
team 4
team 7
team 8
team 6
team 10

spelers
Slimen Ben Ahmed+Koen Verf
Michel Bara+Wim van Middendorp
Bert den Uijl+Karel Christ
Edith van der Loo+Arnold van der Loo
Jan Kuiper+Tom Martens
Paul Dijkstra+Henny van Dijck
Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt
Hennie Halla+Timo Kraak
Ank Christ+Joop van Kersbergen
Thea Rond+Piet Boddeman

gespeeld
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

winst
14
11
10
10
10
9
9
8
5
4

saldo
70
18
44
13
-5
27
2
-26
-61
-82

12
12
12
12
12
12
12
0

11
9
6
5
4
4
3
0

52
25
22
-8
-24
-34
-33
0

P

12
12
12
12
12
12
0
12

11
8
7
7
5
4
0
0

93
32
12
-8
-8
-25
0
-96

P
P

D
D

1e Klasse A
1
2
3
4
5
6
7
8

team 8
team 2
team 1
team 4
team 5
team 3
team 6
team 7

Cees Vendeville+Wil Vendeville
Petra van der Kuij+Jenny Tijmense
Christien Kuiper+Anneke Esko
Leny van Wijk+Leny Bleeker
Jeanot Bremer+Tjitske Moro
Cilia Verburg+Tineke Holzer
Annie van Valkenhoef+Kees Duerink
Harry Wolters+Gijs Oudshoorn
1e Klasse B

1
2
3
4
5
6
7
8

team 6
team 1
team 8
team 5
team 2
team 3
team 4
team 7

Ton Jetten+Pascale Lhoste
Anna Kruseman+Bram Kruseman
Carla van Tellingen+Marco van Gils
Max Bremer+Riet Bremer
Albertje Fledderus+Harm Fledderus
Irene Maes+Peter Maes
Nelie Verschuur+Nel van Meerendonk
Corrie van Veen+Eddy Halberstad
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Er hebben zich minder teams ingeschreven dan in 2019.
We hebben daardoor in 2020 een Hoofdklasse met 10 teams en één
1e klasse met 10 teams.
INDELING DOUBLETTEN 2020
Hoofdklasse
team 1 Slimen Ben Ahmed+Koen Verf
team 2 Bert den Uijl+Karel Christ
team 3 Edith van der Loo+Arnold van der Loo
team 4 Jan Kuiper+Tom Martens
team 5 Paul Dijkstra+Henny van Dijck
team 6 Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt
team 7 Hennie Halla+Timo Kraak
team 8 Ton Jetten+Pascale Lhoste
team 9 Cees Vendeville+Wil Vendeville
team 10 Anna Kruseman+Bram Kruseman

team 1
team 2
team 3
team 4
team 5
team 6
team 7
team 8
team 9
team 10

1e klasse
Christien Kuiper+Anneke Esko
Albertje Fledderus+Harm Fledderus
Jeanot Bremer+Tjitske Moro
Cilia Verburg+Tineke Holzer
Annie van Valkenhoef+Kees Duerink
Carla van Tellingen+Harry Wolters
Ellen van der Hoek+Leny van Wijk
Ton Zegers+Riet Bremer
Thea Rond+Ingrid Saul
Tiny Ham+Max Bremer

De groene map wordt binnenkort gevuld met de nieuwe bladen
waarop de uitslagen kunnen worden ingevuld. Laten we nu allemaal
proberen ons te houden aan het rooster van de te spelen wedstrijden.
Dit betekent in januari al de eerste wedstrijden spelen en niet
wachten tot de zomer. Dan krijgen we ook een beter overzicht van de
tussenstanden.
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Eindstand Tripletten 2019
Hierbij nogmaals de eindstanden van de triplettencompetities. Tevens
de nieuwe indeling voor het komende jaar. In het vorige Bouletin
stond vermeld dat het team van Hennie Halla, Timo Kraak en Albert
van den Tweel promoveren naar de Hoofdklasse maar daar komt het
team van Riet Bremer, Peter de Rooij en Wim van den Berg natuurlijk
ook bij. Het team van Joop van Kersbergen, Ans en Frank Maes degraderen evenals het team van Sanne en Martin Borst met Berend Heil.
Tevens zijn er mensen gestopt en nieuwe teams samengesteld. Zowel
in de Hoofdklasse als in de 1e klasse gaan nu 10 teams de strijd aan.
Noteert u alvast de volgende speeldata:
21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 18 augustus,
15 september, 20 oktober, 17 november.
EINDSTANDEN TRIPLETTEN 2019
A-poule
plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

team nr
team 2
team 1
team 4
team 8
team 9
team 3
ream 5
team 6
team 7
team 10

spelers
Karel Christ+Ank Christ+Paul Dijkstra
Bert den Uijl+Edith van der Loo+Arnold van der Loo
Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg
Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens
Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Eelke Algra
Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten
Rene Luijendijk+Harm Fledderus+Anja Engelbert
Martha Oudshoorn+Arie Wijnbelt+Tiny Ham
Joop van Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes
Sanne Borst+Martin Borst+Berend Heil

G
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

W
14
13
11
11
11
10
6
6
5
3

S
78
60
21
19
10
26
-25
-51
-62
-76

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
15
13
13
13
11
11
10
10
8
8
5

73
35
16
27
22
49
-7
7
-21
-55
-66
-78

D
D

B-poule
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

team 2
team 4
team 7
team 8
team 5
team 12
team 10
team 3
team 9
team 11
team 6
team 1

Hennie Halla+Timo Kraak+Albert v den Tweel
Peter de Rooij+Wim vd Berg+Riet Bremer
Max Bremer+Carla van Tellingen+Ton Zegers
Ellen van der Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko
Piet Schilder+Anna Kruseman+Bram Kruseman
Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk
Ria van Wegen+Wil Vendeville+Cees Vendeville
Tiemen Bosma +Arie Nagel+Gerrit Gerritsen
Dicky Willigenburg+Jopie Voogt+Nel v Meerendonk
Connie Oskamp+Rolando Albergati+Frida Swart
Truus Ruarus+Petra vd Kuij+Ad vd Kuij
Anneke Esko+Rikje van Straten+Josias de Zeeuw

P
P
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Competitie – indeling 2020
Tripletten
INDELING COMPETITIE 2020
Hoofdklasse
team nr
team 1
team 2
team 3
team 4
team 5
team 6
team 7
team 8
team 9
team 10

spelers
Karel Christ+Rob Geurts+Paul Dijkstra
Bert den Uijl+Edith van der Loo+Arnold van der Loo
Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg
Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens
Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Eelke Algra
Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten
René Luijendijk+Pascale Lhoste+Harm Fledderus
Arie Wijnbelt+Dolly Wijnbelt+Tiny Ham
Hennie Halla+Timo Kraak+Albert van den Tweel
Peter de Rooij+Wim van den Berg+Riet Bremer
1e Klasse

team 1
team 2
team 3
team 4
team 5
team 6
team 7
team 8
team 9
team 10

Frank Maes+Ans Maes+Anja Engelbert
Sanne Borst+Martin Borst+Berend Heil
Max Bremer+Cilia Verburg+Ton Zegers
Henny van Dijck+Anna Kruseman+Bram Kruseman
Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk
Ria van Wegen+Wil Vendeville+Cees Vendeville
Tiemen Bosma +Arie Nagel+Gerrit Gerritsen
Truus Ruarus+Petra van der Kuij+Jaap Zarkema
Ellen van der Hoek+Anneke Esko+Rikje van Straten
Irene Maes+Peter Maes+Thea Rond
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Arnold’s
Arnold’s

W

e schrijven dinsdagavond 19 november 2019.
Op deze avond was de laatste speelronde van de
interne triplettencompetitie. Het zal ermee te maken
hebben gehad dat de meeste kaarten voor de eindrangschikking al
waren geschud want op mij kwam de sfeer vooraf in het clubhuis en ook
op de banen tijdens de wedstrijden over als wat rumoeriger en uitbundiger dan op de andere speelavonden. Er werd wat meer pret gemaakt en
gelachen dan anders, leek mij. De spelers leken ook wat toleranter als
andere spelers in hun enthousiasme de oversteek naar de andere kant
niet maakten in hun eigen baan maar dit bij voorkeur deden in de baan
daarnaast. Een soortgelijke ervaring had ons team ook tijdens de eerste
FotoWij
Ronald
Kersten
ronde.
hadden
besloten om een goed geplaatste boule van de tegenstander weg te tireren en Bert had plaats genomen in de cirkel. Op de
baan links van ons was net een werpronde afgelopen en de zes spelers
hadden zich in twee halve cirkels geposteerd rond het but en de daaromheen liggende twaalf boules. De ene halve cirkel bevond zich voor het
grootste gedeelte in onze baan en de andere halve cirkel in de baan aan
de andere kant van hun speelveld. Er kwam bij mij een beeld voor ogen
van Stonehenge waar een groep prehistorische stenen in een cirkel staan
waarbij aan de noord en zuidkant een wat grotere opening is, bij ons dus
de beide uiteinden van een baan. Alleen waren dit geen prehistorische
stenen maar levende spelers die bewogen. Althans een gedeelte van hen
bewoog. Met name de twaalf voeten behorende bij de zes spelers bewogen af en toe. Elke keer als één van de zes personen een boule aanwees
die volgens die persoon op punt lag kwam er een voet omhoog en die
bewoog zich in de richting van de bewuste boule. Dit was een hilarisch
gezicht. Verschillende voeten die omhoog kwamen en weer teruggeplaatst werden op de grond. Er zat zelfs een bepaalde cadans in.
Mijn rijke fantasie verplaatste zich razendsnel van Stonehenge naar de
Cancan.
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Een erotische dans die voornamelijk werd opgevoerd in nachtclubs waarbij een rij vrouwen in
een rij op de maat van de muziek hun rokken
omhoog brengen en hun benen hoog opzwaaien.
Dat beeld kreeg ik voor ogen bij het aanschouwen van deze zes mensen. Oké, de benen kwamen wat minder hoog als bij de danseressen en
ik herkende er ook niks erotisch in maar een bepaalde overeenkomst zag ik toch wel. Maar
goed, ik probeer alleen maar het beeld te schetsen dat de sfeer gemoedelijk was. Normaal gesproken hadden we deze Cancandansers aangesproken om de dans in hun eigen baan voort te
zetten maar nu konden we het opbrengen om te
wachten tot ze klaar waren. Onze gezellige partij
hebben we trouwens gewonnen. In de tweede partij deed zich ook een
situatie voor die waard is te vermelden. Ook al omdat ik een déjà vu beleefde. We moesten tegen het team spelen dat op de onderste plek
stond. Maar wat speelden ze goed. We stonden op het laatst met 7-12
achter en niets wees er op dat we het tij nog konden keren. Nadat de tegenpartij hun eerste boule had gegooid kwam Edith met haar eerste worp
op punt en de tegenpartij kwam daarna niet dichterbij dan één meter
voor het but. Maar wat kwalijker was dat al hun boules recht voor of aan
de rechterkant van het but lagen. Wij konden vrij eenvoudig de andere
vijf boules via links op punt krijgen. Een tactische fout van de tegenpartij
waardoor ze de winst uit handen gaven. Een soortgelijke situatie deed
zich voor op het Beaujolaistoernooi. Daar stonden we ook met 7-12 achter en ook daar kon de tegenpartij niet op punt komen maar daar bleef de
rechterkant open. Alleen hadden we daar minder ruimte maar we kwamen wel op zes punten. Ook die partij wonnen we dus met 13-12. Zo zie
je maar hoe belangrijk het is om de situatie bij het but te gaan bekijken en
niet zo maar alle boules achter elkaar te werpen. Het mag niet voorkomen dat je tegenstander in één mène 6 punten kan scoren. Twee situaties
met teleurgestelde tegenstanders waar wij opgelucht van de baan stapten. We dansten nog net niet de Cancan.
Boule en dans gezellig
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In deze rubriek
houden wij onze
leden op de hoogte
van actuele
ontwikkelingen bij
onze sponsors.

D

aarnaast wijzen wij jullie op de advertenties in dit BOULETIN en
de schermpresentaties in ons clubgebouw. Vanaf 2020 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 blijven onze JBC de Hakhorst steeds promoten bij onze
sponsors en vragen hen bij aankopen ook eventueel korting te willen
geven aan onze clubleden.
Dus zeg gerust dat je lid bent van JBC de Hakhorst, want dat stimuleert de ondernemer om ons te (blijven) sponseren!
Soms moeten we als sponsorcommissie ook teleurstelling ervaren.
In dit geval omdat Van Boxtel hoorwinkels gestopt is met de sponsoring. De reden is het gewijzigd beleid vanuit het hoofdkantoor. We
bedanken hen voor de sponsoring tot nu toe.
Op deze plaats laten wij jullie ook weten dat onze leden Henk en
Bep Vos, Stovo Automatisering, met ingang van 2020 de sponsoring
van JBC de Hakhorst gaan stoppen.
Op deze plaats bedanken we Henk en Bep hartelijk voor hun jarenlange sponsoring!
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EAT & MEET heet voortaan REBELZ CATERING EVENTS
Sinds enkele maanden is Vincent Hoogendoorn werkzaam onder de
nieuwe naam REBELZ CATERING EVENTS. Natuurlijk hebben wij hem
het afgelopen jaar gevolgd en heeft hij, op zijn bekende professionele
wijze, gedurende dit jaar ook weer diverse party's op onze club verzorgd! Tijdens het laatste bezoek aan hem troffen we een topfitte,
creatieve horecaman aan, die doet waar hij HEEL GOED in is, namelijk
het verzorgen van catering aan huis of waar u wilt!
Het zal jullie niet verbazen dat wij voor ons jubileum in april ook op
hem een beroep zullen doen.
Schakel REBELZ in voor de catering bij je festiviteiten!
Zie ook de advertentie in dit BOULETIN!
GOED HET NIEUWE JAAR STARTEN MET PREMIS MEDICAL!
Premis Medical BV is een gespecialiseerde groothandel in hulpmiddelen, gevestigd in Woudenberg! Premis Medical bracht in de jaren '80
Nederland ‘massaal’ aan de rollator en weet dus op het gebied van
hulpmiddelen van de hoed en de rand. Wilt u zich oriënteren?
Voor een vrijblijvend advies bent u welkom in de showroom in Woudenberg.

Persoonlijk bericht van Premis:
“Premis wenst alle leden van JBC de Hakhorst een voorspoedig 2020.
Om het nieuwe jaar samen goed in te luiden, bieden wij u een kortingscode van 10% aan bij bestellingen via www.premis.nl. De code is
geldig bij een bestelwaarde vanaf €10,00 tot 30 april 2020 en u kunt
de code gebruiken op al onze artikelen m.u.v. sales artikelen.
KORTINGSCODE: jbchakhorst10
Graag tot ziens, bij Premis!"
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Opbrengst oud-papier loopt terug
Aan het eind van dit jaar kunnen we de opbrengst van het ingeleverde oud-papier
vergelijken met 2018.
De conclusie is duidelijk: er is een neergaande trend ontstaan, die versterkt doorzette
naarmate het jaar 2019 vorderde. Het staafdiagram op de beeldschermen in de kantine
toonde dat al.
De volgende cijfers spreken voor zich, waarbij opgemerkt wordt dat de decemberopbrengst moest worden geschat i.v.m. de sluitingsdatum voor inlevering van kopij voor
deze uitgave van het Bouletin.
De kilo opbrengst liep met 8.680 kg terug van 25.840 kg. tot 17.160 kg.
De geldopbrengst liep met €347,20 terug van €1.033,60 tot €686,40.
De gemiddelde geldopbrengst per maand liep terug van €86,- tot €57,- (afgeronde getallen).

Voor de teruggang in de eerste 9 maanden is
geen duidelijker verklaring te geven dan dat die
uiteraard het gevolg is van verminderde inlevering.
De extra afname in het 4e kwartaal is het gevolg
van het ontbreken van de relatief grote hoeveelheid oud-papier die Wim van Valkengoed altijd
kwam brengen. Soms bracht hij met zijn tractor
wel 2 of 3 volgeladen aanhangwagens naar de
container.
Hopelijk zetten onze clubleden het
Maar door de verhuizing van Wim zat dat er
oud-papier niet aan de straat, maar
niet meer in. Dat is jammer voor de club maar leveren ze het in!!
zeer begrijpelijk. Ik heb Wim geholpen met het
uitladen van zijn laatste karrenvracht. Dat was best even een moeilijk moment.
Vanaf deze plaats wil ik Wim hartelijk bedanken voor zijn geweldige, onovertroffen bijdrage aan de opbrengst in de afgelopen jaren.
Misschien een extra uitdaging aan jullie allen om in 2020 te laten zien dat we het graag
voor onze club over hebben ons oud-papier in te leveren in plaats van aan de straat te
zetten.
Max Bremer
32

33

Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi

O

p 4 december werd het laatste Eerste dinsdag toernooi in 2019 georganiseerd. 56 deelnemers kwamen zich aanmelden bij wedstrijdleider
Karel om deel te nemen aan het toernooi.

De toernooiwinnaar was Tom Leijen.
Addy en Nanja waren de vrijwilligers achter de bar. De prijzentafel
was verzorgd door Wil Vendeville, geassisteerd door Cees Vendeville en
Max Bremer. De bekende 3 manden stonden klaar voor de beste speler/
speelster met 3 overwinningen, 2 overwinningen en 1 overwinning.

toernooiwinnaar

beste met 1

beste met 2

Na 3 partijen bleek dat Tom Leijen de sterkste speler was (3 + 29), zodat Tom de goedgevulde mand uit handen van Wil in ontvangst mocht
nemen. Max Bremer was de beste met 2 overwinningen en Gerrit Blom
was de beste met 1 overwinning.
Op de tweede plaats eindigde Peter Maes (3 + 26), de derde plaats
was voor Gerda Vonhof, op de vierde plaats eindigde René Evers en op
de vijfde plaats Tiny Ham. De poedelprijzen werden uitgereikt aan Nely
Verschuur en Wies Huber. Na de prijsuitreiking werden alle vrijwilligers
bedankt voor hun inzet, want zonder vrijwilligers is het onmogelijk om
toernooien te organiseren. Hiermee werd een gezellige en geslaagde jeude-boulesmiddag afgesloten.
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32 boulers hadden zich gemeld bij wedstrijdleider Joop voor een mooie prijs een mooie
fruitmand, mooie planten, kerststol enz.

Harm Fledderus was in december de
beste koffiebouler.
Het is ‘s morgens nog
donker voor velen als zij
zich nog een keer omdraaien en dan kunnen zij
te laat zijn voor het Koffietoernooi, jammer want
het is toch een gezellig
Ik ben Harm
Ik ben Wout Klok
toernooi.
Fledderus
Na 2 partijen stond Wout
Klok met een saldo van 16
aan de leiding gevolgd
door Harm Fledderus met
een saldo van 13. Nadat er
3 partijen waren gespeeld
waren er 5 met 3 gewonnen partijen en goed voor een prijs.
Gelijk eindigden Harm Fledderus en Wout Klok 3+24, maar Harm had er
een betere partij bij, dus was Harm eerste en Wout tweede.
Op de derde plaats Koen Verf 3+22, vierde Bram Kruseman 3+20 en
vijfde Wim de Vries 3+ 15.
6 spelers met 2 gewonnen partijen waren eveneens goed voor een prijs:
Wil Boer, Peter de Rooij, Arie Wijnbelt, Peter Maes, Max Bremer en Dolly
Wijnbelt.
1 gewonnen partij en prijs Cees Vendeville en Harry Wolters. Geen gewonnen partij en een prijs Ton Valk.
De poedelprijs was voor Antoine Albrecht.
Charlotte van den Hoek en Ans Otten verzochten Anna Kruseman en Cuja de
Weerdt even achter de bar vandaan te komen. Zij werden verrast met een attentie
omdat zij altijd op het Koffietoernooi achter de bar staan.
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Karel Christ, wie kent hem niet?

D

aar is ie dan weer eens, Karel Christ. Maximaal gescoord. Tja, als
hij het doet, dan doet hij het meteen maximaal. Zo scherp als een
mes.
Ook voor Ria van Wegen is de tweede plaats een topprestatie. En
zij heeft op 3 avonden maximaal gescoord!
Trouwens, de dames deden het in november heel goed, 8 bij de
eerste 15 is misschien wel een recordscore.
Een paar mannen zien we op iets lagere plaatsen dan we gewend zijn.

NOVEMBER
punten per speelavond

Ranking

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

namen

2019
130

1e
2e
3e
4e
punten punten
tegen
avond avond avond avond voor

saldo

Karel Christ

26

26

26

26

104

60

44

Ria van Wegen

26

26

17

26

95

58

37

Hans de Vaal

26

16

26

26

94

40

54

Pascale Lhoste

26

21

19

26

92

65

27

Josephine van Tweel

25

26

26

13

90

62

28

Paul van Wegen

23

23

19

25

90

81

9

Charlotte van den Hoek

22

17

26

25

90

85

5

Arie Wijnbelt

21

25

26

17

89

54
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Rikje van Straten

26

25

11

26

88

69

19

Ton Jetten

16

26

20

26

88

74

14

Arnold van der Loo

20

26

19

21

86

66

20

Albertje Fledderus

11

26

22

26

85

78

7

Tiny Ham

26

18

18

19

81

65

16

Harm Fledderus

17

24

26

13

80

78

2

Cora Martens

9

19

26

26

80

88

-8
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39

40

41
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WoDoCo november
De volgende WoDoCo staat gepland op eind januari, de vakantiegangers
zijn dan ook terug.
Na 3 avonden te hebben gespeeld zijn de standen t.o.v. de tweede
avond weer verrassend veranderd. Dit zal ook wel na elke speelavond
het geval zijn, het is vallen en opstaan.
De nieuwe spelers blijken het ook goed naar de zin te hebben, horen wij.
Zeer belangrijk is dat de spelers van Amicale en De Hakhorst heel prettig
met elkaar omgaan. Dat blijkt ook wel, omdat zoals eerder vermeld dit
het tiende jaar is.
Het zijn sportieve partijen en daar doen wij het voor.
De reserves zijn Piet Boddeman, Willem Verboon en Ad Kooijman. Indien nodig, maak dan ook gebruik van de mensen.
Kom eens kijken. De speelavonden hangen op het publicatie bord.

Vriendelijke groet.,
Joop
C

D

E

F

V

W

spelers

G

W

S

team17

Jan Kuiper+Ton Jetten

8

6

38

team2

Marian Vreeswijk+Henk Boer

8

6

34

3

team10

Koen Verf+Paul Dijkstra

8

6

34

51

4

team20

Carla de Wilde+Joop van Kersbergen

8

6

31

52

5

team7

Joop de Wilde+Bertus Danen

8

6

26

53

6

team11

Pascale Lhoste+Slimen Ben Ahmed

8

5

34

54

7

team6

Tiny Ham+Edith van der Loo

8

5

18

55

8

team15

Lydia Stroebel+Peep Vreeswijk

8

5

14

56

9

team14

Will Rademakers+Arnold van der Loo

8

4

1

57

10

team5

Wil Vendeville+Cees Vendeville

8

4

1

58

11

team16

Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt

8

4

-1

59

12

team1

Herman Kok+Harry Wolters

8

4

-3

60

13

team12

Ans Maes+Frank Maes

8

4

-5

61

14

team13

Patrick Hogenes+Tijmen de Kruijff

8

3

-14
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15

team19

Gré Burgers+Annette Rademakers

8

3

-20

63

16

team3

Riet Bremer+Max Bremer

8

3

-22

64

17

team18

Cor vd Heuvel+Annemieke vd Vorst

8

2

-25

65

18

team8

Timo Kraak+Anja Engelbert

8

2

-60

66

19

team9

Fred Schaap+Karel Termaten

8

1

-35

67

20

team4

Elly vd Heuvel+Eliza de Neef

8

1

-46
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plaats

team nr

48

1

49

2

50

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

AA

ond
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Zeven en vijftig Sinterklaas- en Zwarte Pietboulers
hadden zich op 7 december gemeld om dit
toernooi mee te spelen.

De toernooiwinnaar was Addy Meuldijk!!!

O

ok dit jaar stond dit toernooi in het teken van
Habari. Na het openingswoord van Joop van Kersbergen was aan het woord Gerrit Tijmensen, de
voorzitter van Habari.
Gerrit gaf aan dat hij dankbaar was dat ook dit jaar
het Kersttoernooi in het teken stond van Habari.
Door geluiden vanuit de leden werd dit al snel
weer hersteld naar het Sinterklaastoernooi. Gerrit
vertelde wat Habari inhield. Op de eerste plaats
wordt het gedoneerde geld tot op de laatste cent
gebruikt voor de objecten waar zij in Afrika mee
aan het werk zijn. Als er één goed doel is dan wel
Habari, daar blijft niets aan de bekende strijkstok
hangen. Na deze uiteenzetting stond een ieder
klaar om 3 partijen te spelen. Tussen de partijen
door werden wij allen verrast door 2 (gelukkig
zwarte) Pieten. Er werd door de Pieten een zanger
naar voren gehaald: Rijk Esko. Rijk kreeg de opdracht een Sinterklaaslied te zingen. Iedereen sloot
zich aan om uit volle borst mee te zingen. Wat waren die pieten goed gebekt.
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Ook Joop van Kersbergen werd gevraagd bij de pieten te komen. Hij
kreeg een cadeau voor zijn verjaardag. Daarna ook Eelke Algra die op
die zelfde dag jarig was, een verrassing. De 2 vlotte babbelpieten wilden ook een partij mee spelen en dat werd toegestaan in een triplet.
Beste pieten, de complimenten, jullie waren top, hopelijk zijn jullie er
volgend jaar weer.
Na 2 partijen te hebben gespeeld waren er 2 koplopers: Betty Weenink met een saldo van 15 en André Horn met hetzelfde saldo.
Nadat de 3 partijen waren gespeeld waren er 11 met alle partijen
winst. Maar er
waren 10 prijzen
weg te geven, beschikbaar gesteld
door Habari.
Op de eerste
plaats Addy
Meuldijk 3+19,
tweede André
Horn 3+18, derde
Cees Vendeville
3+16, vierde Diana Saaltink 3+ 16,
vijfde Wil Vendeville 3+15, zesde
Harry Wolters
3+13, zevende
Gerda van Bruggen 3+13, achtste
Anneke Esko
3+13, negende
Toernooiwinnaar
Ans Otten 3+13,
Addy Meuldijk
tiende Eelke Algra
3+10.
Na het applaus dat bestemd was voor de barmedewerkers ging een
ieder weer de kou in richting huis.
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In memoriam
Op 30 november is Cor Sanders, lid van onze vereniging, overleden.
De crematie heeft plaatsgevonden op 6 december jl.

Cor is 88 jaar geworden.
Wij wensen allen die achterblijven veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies.
Namens het bestuur,

Ad Kooijman
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Jubileumjaar, 40 jaren JBC De Hakhorst

Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor de vele telefoontjes, kaarten en bloemen die ik heb gekregen voor, gedurende en na mijn operatie.
Ik ga er van uit dat ik in februari weer kan starten met
boulen.
Hartelijke groet,
Cocky van der Loon.
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Commissie

Voorzitter, vz
Coördinator, co

Taak

Telefoon/ e-mail

Audio/visuele

Cees Vendeville

co. algemeen

033-4940484

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
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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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