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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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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.:
12. vacatures 16. voorbereiding competities 2020/2021 18/19 flyers toernooien 20. Arnold’s knipoog 24. tussenstand ITC 25. stand WoDoCo 28. sponsornieuws

Kopij inleveren uiterlijk maandag 23 maart 11 uur.
Het Bouletin van april komt uit op vrijdag 27 maart.
Inleveren kopij graag aan: redactie@jbcdehakhorst.nl

Oud-papier inleveren
maandag 30 maart van 16.00 - 17.00 uur en 19.15 - 19.45 uur.
dinsdag 31 maart 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 en vrijdag 20.00 - 23.00uur
dinsdag, woensdag, donderdag en zondag 13.00 - 16.00 uur
Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!!
Zo. 12 - 04 en ma. 27 - 04 gesloten!!
Jubileumviering op za. 25 - 04 (11 uur) en wo. 29 - 04 (16 uur)!!!

Agenda

**) zie inschrijflijst en/of

elders in het Bouletin

di. 03-03 Eerste Dinsdagtoernooi

aanvang
13.00 uur

do. 05-03 WDC

19.30 uur

za. 07-03 Hart-van-Nederlandtoernooi **)

10.00 uur

wo.11-03 Koffietoernooi

09.30 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
za. 28-03 NPC

19.00 uur

do. 02/04 Algemene Ledenvergadering **)
za. 04-04 Party. Alleen voor genodigden!!!

19.30 uur

di. 07-04 Eerste Dinsdagtoernooi
di. 07-04 Reanimatieles

13.00 uur

12.00 uur
14.00 uur
09.30 uur

zo. 12-04 Gesloten!!! Eerste Paasdag.
ma. 13-04 Paastoernooi **) (kwintetten)

10.00 uur

wo. 15-04 Koffietoernooi

09.30 uur

wo. 15-04 WoDoCo (slotavond)

19.30 uur

di. 21-04 Interne Tripletten Competitie

20.00 uur

za. 25-04 Jubileum JBC De Hakhorst 40 jaar **)

11.00 uur

ma. 27-04 Gesloten!!! Koningsdag.
wo. 29-04 Jubileum JBC De Hakhorst 40 jaar **)

16.00 uur
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Van de Voorzitter

V

an onze secretaris kreeg ik een lijst met alle vrijwilligers in onze
vereniging. Geweldig dat zoveel van onze leden een of meer taken,
die nou eenmaal moeten worden gedaan in een club, willen doen.
Dat is best iets om trots op te zijn.
Op 2 april a.s. hebben wij weer onze jaarlijkse ledenvergadering.
Als het goed is hebt u de uitnodiging hiervoor al ontvangen. Ik hoop
dat heel veel leden aanwezig zullen zijn. Er zijn belangrijke onderwerpen te bespreken, waaronder de plannen van de sportcommissie,
waarover we graag uw mening willen horen.
Ook de optie voor uitbreiding van het aantal buitenbanen komt aan
de orde. Alle reden dus om te komen.
De feestcommissie is volop aan het werk. Begin maart zullen de
uitnodigingen voor de grote dinershow worden verzonden. Geef u zo
snel mogelijk op voor dit feest, dat maakt het voor de organisatie gemakkelijker. Ook als u al eerder hebt aangegeven dat u wilt komen
moet u zich opnieuw aanmelden. Uw eerdere aanmelding was bedoeld als enquete om te peilen hoeveel mensen er wilden komen.
En dan tenslotte nog de verbouwing van toiletten. In de nieuwsbrief heb ik al uitgelegd dat dit helaas niet meer gaat lukken voor ons
feest. Jammer, erg teleurstellend. Toch is een goede deal belangrijker
dan " toch maar" het werk te laten uitvoeren omdat het leuk is dat de
verbouwing klaar is voor ons feest.
Samen met het klussenteam praten we nu met enkele kleine plaatselijke aannemers. Ik hoop u snel te kunnen laten weten wanneer de
verbouwing van start gaat.
Ik wens u weer heel veel plezier bij het boulen.
Ad Kooijman
6

7

8

9

Van de secretaris
Bestuursvergadering
Op 19 maart is het weer zover. Het bestuur komt
bijeen om de voorbereiding van de ALV door te
nemen en andere zaken welke prioriteit vragen. Daarnaast wil er
misschien nog een clublid een agendapunt bespreken. Meld je dan
aan bij een van de bestuursleden of mail het secretariaat.
Mailbox
-18 Maart komen de bestuursleden van het District Midden bij elkaar
in Nieuwegein voor de Ledenraadpleging. Daar gaan we in gesprek
met het Bondsbestuur en delen ideeën die voor verenigingen van
belang zijn. Ad Kooijman en Irene Maes gaan ons bestuur aldaar
vertegenwoordigen.
-Een clublid is zo attent ons te verwijzen naar een aantal kleine bouwondernemers. We gaan het zien.
-Leusdens Sport- en Beweegakkoord heeft de gezamenlijke ambities
van de sportverenigingen en beweegaanbieders etc. vastgelegd.
Daarbij is aangegeven hoe wij met elkaar het bestaande aanbod aan
sport- en bewegingsmogelijkheden in onze gemeente willen versterken, verbreden en waar nodig vernieuwen. Kortom, we willen bereiken dat iedereen voor nu en in de toekomst met plezier kan sporten
en bewegen in onze gemeente. Op 17 maart zal Ad Kooijman, bijgestaan door Irene Maes het akkoord ondertekenen en daarmee verklaren (namens onze organisatie) achter de ambities in het akkoord te
staan en bereid te zijn een bijdrage te leveren aan de realisatie van
een of meerdere speerpunten. Het wordt een feestelijke bijeenkomst
met een korte toespraak door wethouder Wim Vos en sportformateur
Leo Steijn. Gevolgd door een te maken groepsfoto met alle aanwezige supporters van het akkoord.
-De fam. Oosterhuis bedankt onze clubleden voor het medeleven dat
is getoond bij het afscheid van Ger Schouten-van Es.
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Aanverwante zaken
- Via de Matchbeurs een kassa bemachtigen is niet gelukt. We zijn in
gesprek met een zelfstandige ondernemer welke over 3 maanden
gaat sluiten. Later meer.
-Bij de verkiezing van de Bondsraad NJBB heeft ons bestuur eendrachtig haar stem uitgebracht. Veel discussie is hier niet voor nodig.
-Aangaande ons bestuur: De Captains Cup zal dit jaar in november
worden gehouden bij de vereniging Boulamis te Bunschoten.

-Na behoorlijk wat gepuzzel zijn de stukken voor de ALV van 2 april
2020 verzonden en op onze website geplaatst. Het heeft nog wat
voeten in de aarde gehad, om de belofte van 20 februari te halen.
Het werd 2 dagen later. Volgens de statuten is 3 weken voor de
datum ALV een must, dus er kan niet gemopperd worden.
Vacatures
Gerrit Blom heeft zich aangemeld voor de vacature van Facilitair coördinator. Daarnaast hebben we Wim Nielen bereid gevonden om als
contactpersoon te fungeren tussen de redacteur van ons Bouletin en
de drukker. De vacature voor een 2e Penningmeester is even aan de
zijlijn gezet, maar dat neemt niet weg dat je als nieuw bestuurslid je
zeker aan mag melden. Tsja, en dan de penningmeester. We gaan het
zien.
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Nieuwe leden
Ramazan Önes m.i.v. 10-2-2020
Frida en Roel Madiol m.i.v. 1-4-2020
Welkom, allen.
Aantal leden op 21-2-2020 conform telling onderaan de ledenlijst = 260
Ledenlijst en boulelijsten d.d. 21-02-2020 staan 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

Barmedewerkers

per direct

Conny van Cleef

Voor uitgebreide/aanvullende informatie: Zie vacatures op de website !
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Eerste dinsdag voor Martin Borst

D

insdag 5 februari 2020 was het weer zo ver, het Eerste-dinsdag-van
-de-maandtoernooi werd weer gespeeld. Totaal hadden 62 Hakhorsters
zich ingeschreven. Martin Borst won het toernooi!!!

De beste met 2

toernooiwinnaar

De beste
met 1

De geweldige prijzentafel was te danken aan de inzet van Wil Vendeville
en Riet Bremer met natuurlijk de 3 opvallende manden voor de beste
speelster/speler met 3 overwinningen, 2 overwinningen en 1 overwinning. De barvrijwilligers, Ed van Pinxteren en Antoine Albrecht stonden
klaar om de spelers van dienst te zijn.
Na 3 partijen was het beste resultaat neergezet door Martin Borst,
3 + 32, zodat hij de goedgevulde mand in ontvangst mocht nemen. De
tweede mand was voor Henk v/d Hoek, 2 + 15 en de derde mand was
voor Anneke Verf, 1 + 8.

Totaal waren er 12 deelnemers met 3 gewonnen partijen, zij mochten
allemaal een prijs uitzoeken. De tweede plaats was voor Tom Leijen en
op de derde plaats eindigde Harm Fledderus.
Er waren nog 9 prijzen beschikbaar voor de spelers met 2 overwinningen
en 5 prijzen voor de spelers met 1 overwinning. De poedelprijzen werden
uitgereikt aan Kees Duerink en Max Bremer. Ed en Antoine werden
bedankt voor hun inzet achter de bar. Hiermee werd een gezellige en
geslaagde jeu-de-boulesmiddag afgesloten.
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NPC
Hoewel we nog volop bezig zijn met de huidige NPC-competitie zijn
de voorbereidingen voor het seizoen 2020-2021 in volle gang.
We vermelden alvast wat belangrijke zaken voor de geïnteresseerden.
Uiterlijk donderdag 2 april 2020 ontvangen alle deelnemende
verenigingen aan de NPC een inschrijfformulier waarop ze kunnen
aangeven met hoeveel teams zij gaan deelnemen aan het seizoen
2020-2021. Als u er over denkt om (weer) te gaan deelnemen aan deze
leuke competitie wacht dan niet te lang om afspraken te maken met
(nieuwe) teamgenoten.

Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 3 mei 2020.
Teams die voor 4 mei zijn ingeschreven, zijn zeker van een plaats.
De inschrijfgelden voor de 4e divisie en lager bedragen:
- 14 wedstrijden (poule van 8): €88,00 per team.
- 12 wedstrijden (poule van 7): €75,00 per team.
- 10 wedstrijden of minder (poule van 6 of minder): €63,00 per team.
De inschrijfgelden worden door De Hakhorst voorgeschoten en
verhaald op de deelnemende teams.
Terugtrekken na inschrijving
• De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt na de
uiterste datum van inschrijving (3 mei 2020) maar vóór de eerste
aangekondigde speeldag (19 september 2020) is (in aanvulling op het
reeds betaalde inschrijfgeld) een boete ter hoogte van het volledige
inschrijfgeld verschuldigd (art. 5.4.1. NPC reglement)
Het laagst spelende team van de vereniging wordt uit de competitie
16
gehaald.

• De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt op of na
de eerste speeldag (19 september 2020) is (naast het reeds betaalde
inschrijfgeld) een boete ter hoogte van tweemaal het volledige inschrijfgeld verschuldigd (art. 5.4.2. NPC reglement)
De speeldagen van de NPC, seizoen 2020/2021, zijn vastgesteld. Noteer alvast in je agenda:
2020: 19 september, 3 oktober,17 oktober, 31 oktober, 7 november,
21 november, 12 december
2021: 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart,
10 april.
Petanque als topsport
Hoewel er bij ons zowel intern als extern in competitieverband wordt
gestreden wordt petanque door de meeste leden gezien als een gezellig
tijdverdrijf. Misschien is het daarom leuk en leerzaam om eens een kijkje
te gaan nemen bij de diverse NK’s die worden georganiseerd.
NK's 2020
19 april, NK Tête-à-tête, De Gooiers in Loosdrecht
16 en 17 mei, NK Doubletten, PC Oisterwijk in Oisterwijk
13 en 14 juni, NK Tripletten, Maboul in Ede
11 en 12 juli, NK Mix doubletten, Bouledozers in Hoorn
29 en 30 aug, NK Veteranen tripletten, L'Ammerzo in Ammerzoden
19 december, NK Precisieschieten, PVN in Nieuwegein
Paastoernooi (kwintetten)

Op 2e Paasdag, maandag 13 april, wordt weer het jaarlijkse
Kwintettentoernooi georganiseerd. In 2017 zijn we gestart om individueel in te schrijven en door middel van een selectieprogramma teams van
5 spelers vast te stellen. Dit wordt door veel leden als heel leuk ervaren.
Praat er eens over met leden die dit al eens hebben meegemaakt, het is
echt heel gezellig. En de kansen zijn voor elk team gelijk want hiermee
voorkomen we dat hele sterke spelers een team vormen. Bij een aantal
van 40 deelnemers gaat het toernooi door en er kunnen er maximaal 80
meedoen. Houdt er wel rekening mee dat u 5 partijen moet spelen.
17

18

19

Arnold’s
Arnold’s
W

anneer het is begonnen weet ze niet meer
precies maar het zal ergens in mei 2019 zijn geweest
toen Edith het voor het eerst hoorde. Het geluid. En dan
ook nog een keer ’s-nachts. En wat doe je dan? Het meest voor de
hand liggende, je maakt je man wakker. Ze geeft me een por in mijn zij
en vraagt hé, hoor jij dat ook? Ik was net
diep in een mooie droom over Corita, een
meisje waar ik helemaal gek op was tijdens mijn tienerjaren in Den Haag en antwoord geïrriteerd op zijn Haags “ik hoâh
enkelt jâh maah”. Nee serieus, houdt ze
vol, net of er ergens een pomp aan staat
Foto Ronald Kersten
of zo. Mijn eerste ingeving is om me om
te draaien en terug te keren naar Corita
maar besef dat dit niet gaat lukken. Niet
bij Edith. Met een zucht draai ik me op
mijn rug en ga luisteren. Niks. Is het de
pomp van de vloerverwarming, vraagt ze.
Nee, die staat uit, zeg ik. De centrale afzuiging, vraagt ze. Staat ook uit. De koelkast? Die hoor je hier niet, zeg ik. Ik lig er
al een hele tijd wakker van en kan niet
meer slapen, vervolgt ze. Zonder haar op
de hoogte te stellen van het bestaan van Corita vraag ik vriendelijk of
dat dan een reden is om mij ook wakker te maken. Je hebt me op onze
trouwdag beloofd om alles met me te delen zegt ze. Even denk ik er
over om haar uit te leggen dat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand
met die vraag vast niet bedoeld heeft om mij dan ook maar wakker te
maken als je niet kan slapen maar doe er het zwijgen toe. Ik zou het
toch wel prettig vinden als je even gaat luisteren waar dat geluid vandaan komt, zegt ze.
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Even later loop ik, net zoals Adam vroeger door het paradijs liep, in
datzelfde kostuum naar zolder om overal te luisteren naar een geluid
wat ik niet hoor. Na de zolder volgt de eerste verdieping waarbij mijn
blik ook nog even op Edith valt die diep is weggekropen onder het
warme dekbed, terwijl ik overal mijn oor tegenaan druk. Uiteindelijk
de begane grond ook onderzocht maar niks gevonden. Buiten mijn
klappertanden is het in het hele huis doodstil.
Ik keer terug naar het warme bed waar Edith intussen in diepe
slaap is verzonken. Deze, wat overdreven uiteenzetting geef ik u om
een beeld te schetsen van de situatie waarin we sinds die nacht verkeren. Verschillende keren ’s nachts in de auto gestapt en overal
gaan luisteren. Bij de AFAS in aanbouw, bij zendmasten, bij elektriciteitshuisjes, bij airco’s, overal zijn we geweest. Het gekke is dat onze
zoon, die twee straten verder woont, het geluid vanaf datzelfde moment ook is gaan horen en ook hij ligt er wakker van. En onze dochter
hoort het nu ook. Edith heeft nog een post gedaan op Facebook maar
dat leverde buiten een aantal mensen die het ook horen meestal flauwe reacties op.
Uiteindelijk hebben mijn zoon en Edith een klacht gedeponeerd bij
de RUD, de Regionale Uitvoerings Dienst, maar dit heeft nog niet tot
resultaat geleid. Er schijnen trouwens heel veel mensen last te hebben van dit LF geluid en deze klachten breiden zich in rap tempo uit.
Dit komt ook doordat er steeds meer windturbines, warmtepompen
en sterke ventilatoren worden geplaatst. Het is een groot probleem
aan het worden en gaat in de toekomst veel geld kosten doordat er
mensen door slaaptekort hun werkzaamheden niet meer naar behoren kunnen uitvoeren. Ook vallen steeds meer mensen uit door stress
en geestelijke problemen. Dit laagfrequente geluid zit tussen de 25 en
125 Hertz en is door de meeste mensen niet waarneembaar. Maar
goed, Edith heeft er wel last van. En ze bezit nog geen apparaatje
waarvan ze de batterij kan verwijderen zodat ze dit geluid niet meer
hoort. Ik ben benieuwd of er nog meer mensen op de club zijn die
hier ook last van hebben.
Boule met plezier zonder bromtoon!
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HFD KL
plaats

Tussenstand ITC 18 februari 2020

team nr spelers

G

W

S

1

team7

René Luijendijk+Pascale Lhoste+Harm Fledderus

4

4

17

2

team1

Karel Christ+Rob Geurts+Paul Dijkstra

4

3

7

3

team3

Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg

4

2

15

4

team6

Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten

4

2

1

5

team4

Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens

4

2

1

6

team9

Hennie Halla+Timo Kraak+Albert van den Tweel

4

2

-3

7

team2

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

4

2

-4

8

team8

Arie Wijnbelt+Dolly Wijnbelt+Tiny Ham

4

1

-2

9

team5

Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Eelke Algra

4

1

-14

10

team10

Peter de Rooij+Wim van de Berg+Riet Bremer

4

1

-18

G

W

S

1E KL
plaats

Tussenstand ITC 18 februari 2020

team nr spelers

1

team5

Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk

4

4

30

2

team7

Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen

4

3

10

3

team10

Irene Maes+Peter Maes+Thea Rond

4

3

-4

4

team3

Max Bremer+Cilia Verburg+Ton Zegers

4

2

13

5

team4

Hennie van Dijck+Anna Kruseman+Bram Kruseman

4

2

11

6

team6

Ria van Wegen+Wil Vendeville+Cees Vendeville

4

2

-4

7

team1

Frank Maes+Ans Maes+Anja Engelbert

4

2

-8

8

team2

Sanne Borst+Martin Borst+Berend Heil

4

1

-11

9

team9

Ellen van de Hoek+Anneke Esko+Rikje van Straten

4

1

-20

10

team8

Truus Ruarus+Petra van der Kuij+Jaap Zarkema

4

0

-17
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Stand van WoDoCo van 19 februari j.l.
Het was weer een bewogen avond met uitslagen die men niet verwacht. Maar de boule is rond en vliegt nog wel eens waar je hem niet
wilt hebben. En hier en daar zullen ook wel met een beetje geluk punten gemaakt worden. Maar dat mag de pret niet drukken, het gaat om
de sfeer. Niet iedereen is het daarmee eens, want zij willen ook voor
de winst strijd leveren. Nogmaals, deze WoDoCo gaat om verbroedering tussen beiden clubs. Dat mag nog wel eens gezegd worden.
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C

plaats

D

E

team nr

F

G

H

I

J

K

L

M

spelers

N

O

P

Q

R

S

T

U

G

W

X

S

Y

48

1

team11

Pascale Lhoste+Slimen Ben Ahmed

14

11

90

49

2

team10

Koen Verf+Paul Dijkstra

14

11

66

50

3

team17

Jan Kuiper+Ton Jetten

14

11

65

51

4

team7

Joop de Wilde+Bertus Danen

14

11

54

52

5

team6

Tiny Ham+Edith van der Loo

14

10

46

53

6

team15

Lydia Stroebel+Peep Vreeswijk

14

9

30

54

7

team14

Will Rademakers+Arnold van der Loo

14

9

27

55

8

team2

Marian Vreeswijk+Henk Boer

14

7

9

56

9

team20

Carla de Wilde+Joop van Kersbergen

14

7

-2

57

10

team12

Ans Maes+Frank Maes

14

7

-5

58

11

team13

Patrick Hogenes+Tijmen de Kruijff

14

7

-11

59

12

team1

Herman Kok+Harry Wolters

14

6

-11

60

13

team18

Cor vd Heuvel+Harm Klasens

14

5

-34

61

14

team16

Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt

14

5

-41

62

15

team3

Riet Bremer+Max Bremer

14

5

-42

63

16

team8

Timo Kraak+Anja Engelbert

14

5

-48

64

17

team5

Wil Vendeville+Cees Vendeville

14

4

-32

65

18

team19

Gré Burgers+Annette Rademakers

14

4

-38

14

4

-59

14

2

-64

66

19

team4

Elly vd Heuvel+Eliza de Neef

67

20

team9

Fred Schaap+Karel Termaaten
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november2019

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

Naast contact met onze huidige sponsors zijn er ook volop contacten met potentiële sponsors.
Met name in het kader van onze Jubileumactie zijn er heel wat mails
verstuurd en veel bezoeken afgelegd bij Leusdense bedrijven.
Wat is het dan fijn te kunnen melden dat de Sponsorcommissie
inmiddels is uitgebreid met drie nieuwe leden, te weten Addy Meuldijk, Ingrid Saul en Rolando Albergati.
Fijn dat jullie willen bijdragen aan het uitbouwen van onze sponsoractiviteiten!
Graag willen wij jullie wijzen op de sponsors die ons ondersteunen
met een spandoek in onze speelhal. Onderstaand hun namen.
Van links naar rechts:
RANDIJK bamboe & hoveniers AFAS software Fysio de TOLGAARDE
Van de BURGWAL wonen en slapen SNEL ERA makelaars RU-VIS visspeciaalzaak
RONDOM podotherapeuten GREEFHORST fietsen SCHEERDER drankhandel

Kijk nog maar eens hoe mooi de spandoeken, mede dankzij de
Kluscommissie, er bij hangen!
Een sponsor die we in dit nummer in de schijnwerper zetten is Chinees restaurant Dragon City. U vindt hen in het winkelcentrum
‘De Biezenkamp’ te Leusden.
U kunt er terecht voor Afhalen, Dineren en Catering.
Mevrouw Ting Ye draagt JBC de Hakhorst een warm hart toe.
En daar zijn we vanzelfsprekend heel blij mee.
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De keuken van Dragon City kenmerkt zich door specialiteiten uit Chinese regio’s Kanton, Sezchuan, Shanghai en Peking. Zie ook hun brochure in het folderrek en ook hun advertentie in het Bouletin en de
schermpresentatie voor de maandaanbieding!
Het team van Dragon City staat garant voor een hoge kwaliteit van de
gerechten die zij serveren en die u bij hen kunt bestellen in het
afhaalgedeelte van het restaurant.
Beste Kees en bestuur en alle leden van de club,
Met veel plezier heb ik jullie vereniging met hart en ziel de laatste jaren ondersteund, door een bijdrage aan jullie activiteiten te verlenen.
Momenteel maak ik andere keuzes met mijn bedrijf en zal ik mijn bijdrage als sponsor stopzetten. Ik wens jullie alle goeds en heel veel succes
voor de komende jaren om als club jullie enthousiasme uit te blijven
stralen.
Gerrie van Valkengoed.
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toernooi
31 koffieboulers hadden zich gemeld op
woensdag 12 februari.
De winnaar was Arie Wijnbelt.
Het valt kennelijk niet mee om bij een
druilige ochtend wat vroeger op te staan.
Maar goed, klokslag 9.30 uur was de start
om de gewoonlijke 3 partijen te gaan spelen.
Na 2 partijen gespeeld te hebben waren de koplopers Joop van Kersbergen
met een saldo van 22, René Evers saldo
19, Arie Wijnbelt en Bert den Uijl saldo 17.
Na de derde partij was Arie Wijnbelt nummer één met 3+ 21, tweede Elly Hoebe 3+20, derde Cor Hooijer 3+20, vierde Ans Otten 3+17,
vijfde Tom Leijen 3+ 15 en zesde Harry Wolters 3+ 15. Allen goed voor
een prijs.
Met 2 gewonnen partijen was er een prijs voor Gerda Vonhof, René
Evers, Bert den Uijl, Joop van Kersbergen en Peter de Rooij.
3 boulers met 1 gewonnen partij kregen een prijs: Theo Herder,
Charlotte van den Hoek en Riet Bremer.
De poedelprijs was voor Antoine Albrecht. Omdat hij al naar huis
was ging die prijs naar Madeleine van der Veen.
Na de mensen achter de bar en van de inkoop onder applaus bedankt te hebben ging een ieder weer huiswaarts.
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Ook in Leusden!!!
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Rob wint Vrijdagavondtoernooi

V

oor het Vrijdagavondtoernooi van 21 februari hadden 35 personen zich ingeschreven om de begeerde mand met boodschappen te
willen winnen.

Rob Geurts won!!!!
Ook nu weer moesten er 3 partijen worden gespeeld en als alles
lukte en mee zat dan kon men ook
3 partijen winnen.
5 deelnemers hebben alle 3 de partijen kunnen winnen met als winnaar van het toernooi Rob Geurts
met de uitslagen van 13-0 13-0 en
13-4, totaal saldo 35 plus.
Op een goede tweede plaats is
geëindigd Tom Martens met 13-7
13-11 en 13-7 en als derde Ton Jetten met 13-10 13-6 en 13-3 .
De vierde plaats was voor Max Bremer met 13-11 13-7 en 13-7 en de
vijfde speler die ook alle drie de partijen gewonnen heeft was Peter
Maes met 13-12 13-10 en 13-4.
Er waren 12 spelers die 2 partijen gewonnen hadden waarvan de
beste 4 een prijs mochten uitkiezen. Dat waren Arnold van der Loo,
Harry Wolters, Paul Dijkstra en Carla de Wilde.
13 spelers behaalden 1 winstpartij en ook hiervan mochten de beste
4 naar de prijzentafel komen: Dolly Wijnbelt, Riet Bremer, Ramazan
Õnes en Dicky Willigenburg.
Ook was er nog een poedelprijs te vergeven en deze mocht Joop de
Wilde in ontvangst nemen.
Dank voor hun inzet gaat uiteraard ook deze keer weer naar de dames van de inkoop Jopie Voogt en Dicky Willigenburg en naar de barmedewerkers Wim de Vries en Gerrit Blom.
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Afscheid Cocky van de Sportcommissie
“Het bestuur heeft van de sportcommis-

sie het voorstel ontvangen om je als lid
van de sportcommissie toe te voegen.
Het bestuur stemt ermee in dat je deze
taak op je wilt nemen en wenst je hierbij
alle succes toe.”
Nu, negen jaar later neem je afscheid
van de sportcommissie en kunnen wij
zeggen dat je deze taak op een uitstekende wijze hebt vervuld. Niet alleen je werkzaamheden op de achtergrond bij toernooien en competities, maar zeker ook je bijdrage in de
ontwikkeling van de activiteiten en werkzaamheden van de sportcommissie.
De laatste tijd ging je gezondheid een steeds grotere rol van betekenis spelen, maar als het kon was je bij ons overleg. Je zei dan: “Ik kan
het tot negen uur wel volhouden”. Als het dan zo laat was, moesten wij
je wel aan die tijd herinneren. Inmiddels heeft de sportcommissie, aangevuld met Eelke en Tjitske, een belangrijk deel van je taken overgenomen. De wijze waarop dat gedaan wordt, maakt het eenvoudiger voor
je om de sportcommissie los te laten.

Als blijk van waardering voor al haar werkzaamheden hebben wij
Cocky een bos bloemen (zie de foto) met cadeau overhandigd en haar
alle goeds gewenst voor de toekomst samen met Frans en de (klein-)
kinderen.
Cocky, nogmaals dank voor al je werkzaamheden voor de sportcommissie en ook voor de heerlijke appeltaart die wij, net als jou, zullen gaan
missen.
Anton Kunenborg
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Donderdag 2 april Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 25 april Jubileumviering

Woensdag 29 april Jubileumviering

Jubileumjaar, 40 jaren JBC De Hakhorst
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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

Gerrit Blom

co.algemeen

facilitair@jbcdehakhorst.nl

apparatuur

nieuwe leden

0648936344
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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