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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.:
4. club gesloten in april 11. oproep Lief en Leed 14. vacatures 18 en 19. flyers
toernooien 20. sponsornieuws 28. Ton en Anton kampioen 30. woonzorgcentrum zoekt vrijwilligers 39. Anton slaagt voor examen 40. Carla maakt verslag
45. eindstand WoDoCo 48. kandidaat penningmeester stelt zich voor.
53. Arnold´s knipoog
Kopij inleveren uiterlijk maandag 20 april 11 uur.
Het Bouletin van mei komt uit op vrijdag 24 april
Inleveren kopij graag aan: redactie@jbcdehakhorst.nl

Oud-papier inleveren
In april kan geen oud-papier worden ingeleverd!!
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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!!
Ma. 04 -05 gesloten!!

De club is in april gesloten!!!

Agenda

**) zie inschrijflijst en/of

elders in het Bouletin

za. 02/05 Lentetoernooi **)
zo. 03-05 Abrona (gasten), ook gewoon boulen

aanvang

10.00 uur
12.30 uur

ma. 04-05 Gesloten! (dodenherdenking)
di. 05-05 Eerste Dinsdagtoernooi

13.00 uur

do. 07-05 ZCC

19.00 uur

wo. 13-05 Koffietoernooi

09.30 uur

di. 19-05 Interne Tripletten Competitie
do. 21-05 Dauwtraptoernooi **)

20.00 uur
07.00 uur

De agenda voor april is leeg omdat er dan geen wedstrijden of andere
activiteiten zullen zijn. Er staan wél enkele gegevens op voor mei.
De maatregelen van de coronacrisis zullen ook daar mogelijk t.z.t.
aanpassingen nodig maken.
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Van de Voorzitter

H

et zijn bizarre, verwarrende tijden.
Toen ik vorige maand achter mijn pc zat om een stukje te schrijven
voor het Bouletin kon ik niet bevroeden hoe anders het nu zou zijn.
Het zijn ook voor het bestuur lastige tijden en er moeten steeds opnieuw afwegingen worden gemaakt en besluiten worden genomen.
Ons Boulodrome is gesloten. Niemand weet hoe lang dit gaat duren.

Maar zeker is nu al: gedurende de maand
april zal er niet gespeeld worden.
Onze redacteur Frans vroeg zich terecht af of het zin heeft een
agenda op te nemen in ons blad. Omdat er niet gespeeld wordt heeft
hij natuurlijk helemaal gelijk: die agenda zult u dus ook niet vinden.
De ALV is uitgesteld tot het najaar. Ook alle jubileumfestiviteiten zijn
uitgesteld.
Gelukkig hebben we internet en via de nieuwsbrief kunnen wij snel
met u communiceren.

Intussen is de garderobe-unit afgeleverd. U vindt elders een verslagje van de plaatsing op een tijdelijke plek. De inrichting tot garderobe zal door het klussenteam ter hand worden genomen. Het lijkt
mij onwaarschijnlijk dat dit op korte termijn gaat plaatsvinden.
De bar behoeft geen bezetting, de groenploeg zal de komende
maand niet aan het werk gaan. Ook de banenploeg kan thuisblijven.
Alleen Lief en Leed is nog actief. Met kaarten, natuurlijk zonder handtekeningen of bloemen, die aan de deur worden afgegeven. Kent u
mede-clubleden, die ziek zijn, meld dat dan aub. Dank voor jullie activiteiten, dames.
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Of het Bouletin voor de maand mei kan verschijnen moeten we
nog bezien. Er moet wel voldoende kopij zijn om ons blad te laten
verschijnen. Er zijn immers geen toernooien en dus ook geen verslagen. Dus mocht u zich geroepen voelen een stukje te schrijven over
iets wat u met boulen hebt meegemaakt stuur dat dan naar de redactie. Hij zal beoordelen of het geschikt is voor plaatsing.
Tenslotte wens ik u allemaal heel veel sterkte toe en vooral gezondheid.
Ik reken er op u weer te zien als de crisis is bezworen, hopelijk in de
zomer op onze buitenbanen.
Zo nodig zullen wij u via de Nieuwsbrief op de hoogte houden van de
ontwikkelingen

Nog even dit:
Wij, als bestuur, hadden het voornemen om tijdens de ALV op
2 april stil te staan bij de prestaties van Anton Kunenborg.
Anton heeft in vrij korte tijd vele certificaten op het gebied van onze
sport behaald.
Hij is nu wedstrijdleider, scheidsrechter, instructeur en trainer.
Hij heeft daartoe alle examens van de NJBB met succes afgerond.
Een topprestatie, want hij meldde mij dat velen de examens niet met
succes afronden.
Daarom feliciteren wij Anton namens bestuur en leden met de behaalde resultaten.
Als de coronacrisis voorbij is zullen wij er zeker nog op terug komen en
een feestelijk moment voor Anton organiseren (wellicht de ALV in het
najaar?)
Helaas Anton, voorlopig kun je niet veel beginnen met je diploma's,
maar er komen vast weer betere tijden.
Ad Kooijman
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Geen mutaties.

Aantal leden op 20-3-2020 conform telling onderaan de ledenlijst = 260
De aangepaste ledenlijst en de beide boulelijsten van 20 maart 2020
staan op de website.

Beste leden van JBC De Hakhorst,
Nu wij elkaar in verband met de
tijdelijke sluiting van De Hakhorst
niet zien en spreken op de club
vragen wij nog eens extra aandacht
voor het volgende:
laat ons weten of en wanneer jij of iemand anders ziek is, een
huwelijksfeest heeft of om andere reden extra aandacht nodig heeft.
In zo’n geval zullen wij de betreffende graag bellen, een kaartje of een
bloemetje sturen.
Wij van de commissie Lief en Leed zijn te bereiken via:

Tjitske Moro, telefoon 06-22201110, email troffel61@gmail.com
Eelke Algra, telefoon 033-4943504, email eelke.algra1@hetnet.nl
Alvast onze hartelijke dank.
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Van de secretaris
Bestuursvergadering
Waar we als bestuur inmiddels wel achter zijn is dat we in deze tijd
wel willen, maar ons zeker moeten afvragen: Kunnen we dat? En dat
geldt ook voor de eerstkomende bestuursvergadering van donderdag
16 april. Dat kunnen is voor iedereen de vraag. Nodigen we gasten uit
voor die vergadering ? Alleen in het uiterste geval. We kunnen videobellen. En dan is er ook nog de video-conference, voor ons in wording. (Vergaderen via de p.c. met beeld en geluid ) Met z’n zevenen
tegelijk? We gaan het zien.

Mailbox
Op iedere uitnodiging volgde een annulering. De Oranjevereniging,
de Ledenraadpleging, LeusdenFit en niet te vergeten het Beweeg- en
Sportakkoord Leusden.
- Het Leusdens Beweeg- en Sportakkoord nodigde ook ons uit voor
een feestelijke ondertekening/bijeenkomst. Het doel is: Een leven
lang in beweging voor en door zoveel mogelijk Leusdenaren!
Gelukkig hebben we de computer. De handtekeningen aangaande de
overeenkomst zijn verstuurd via de email
en het feestje houden we tegoed.
- LeusdenFit is een voortvloeisel vanuit dat
akkoord. Zij willen graag met ons in gesprek
om af te stemmen, wat doen jullie, wat
doen wij (LeusdenFit) en waar kunnen wij
samenwerken? Ook deze afspraak komt op
een later tijdstip terug.
- En dan de NJBB. Op een zonnige dag
komen de inschrijfformulieren binnen bij het secretariaat en de
volgende dag worden alle competities afgelast. Het is wat het is.
Velen van ons zullen het spel en de contacten missen.
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Aanverwante zaken
- De ALV, de inzameling van het oud papier, de viering van het
40 jarig bestaan van JBC De Hakhorst, en de niet te bereiken verdeelkast waar het Bouletin te vinden is, het is allemaal besproken.
- De ALV, Algemene Ledenvergadering wordt verzet naar een gunstiger tijdstip, de inzameling van het oud papier is voor de maanden
maart en april geannuleerd (de container zal er ook niet staan) en
de viering van het 40 jarig jubileum uitgesteld
- Meerdere Nieuwsbrieven zijn verzonden naar de e-mailadressen en
via de post voor hen die geen p.c. bezitten. Hier komt het belang van
de Nieuwsbrieven voorbij! Mocht jij je hebben afgemeld voor de
Nieuwsbrief, je kunt je weer aanmelden via de ledenpagina op de
website.

Nieuwsbrief 40-jarig jubileum JBC De Hakhorst

- Tijdens de ledenvergadering op 2 april zou er een verkiezing worden
gehouden voor een nieuwe penningmeester. Rijk Esko stelt zich
namelijk niet herkiesbaar, zoals jullie gelezen hebben in de papieren
van de ALV. Formeel blijft hij voorlopig nog aan als penningmeester.
Diny Lieben-Schuurs heeft zich aangemeld als administrateur. Elders
in dit clubblad stelt Diny zich voor. De sportcommissie is zo coulant
geweest om haar postbakje in het clubhuis af te staan voor de
penningmeester. Daarin kan een ieder de rekeningen etc. (in de toekomst) deponeren.
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- Het bestuur heeft besloten om de aan houdbaarheid (tot een
bepaalde datum) onderhevige producten uit het clubhuis te schenken
aan de voedselbank.
- Enkele geboekte party’s zijn uitgesteld of afgelast. Een enkeling wil
toch nog graag in de toekomst een party plannen. Onze coördinator
Party en Verhuur, Hans Salters, heeft dit alles in beheer.

Tot slot nog te vermelden
- De facilitair medewerker is op zoek gegaan naar
vervangend houten bestek. En dat is gelukt. Maar,
beste barmedewerkers, we maken eerst het plastiek
bestek op. En dan kom ik toch bij het Coronavirus
uit. Het zal nog wel even duren eer we elkaar weer
achter de bar ontmoeten.
- Lief en Leed gaat dapper door met het verzenden
van stimulerende middelen zoals een kaartje en/of
een bloemetje. Vanwege al de ontbrekende namen
in de kaartjes, zal er geschreven worden: Namens de
leden (en soms het bestuur).

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

wanneer

info bij

Barmedewerkers

per direct

Conny van Cleef

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

14

15

Sportcommissie in Coronatijd.

M

ede door overheidsmaatregelen is alles rondom de sport stil
gelegd, wij kunnen dus ‘op onze lauweren rusten’.
De uitdrukking ‘op je lauweren rusten’ is afkomstig uit de Griekse Oudheid. Wie een sportwedstrijd of -evenement won, denk aan
de Olympische Spelen, ontving een lauwerkrans en een palmtak als
eerbetoon. Ook in het Romeinse Rijk was dit – in latere tijden – een
gebruik. Wie de lauwerkrans kreeg, verwierf een maatschappelijk hoge
positie die veel voordelen met zich meebracht. Diegene kon dus op zijn
lauweren rusten en nog lang genieten van de voordelen die zijn prestaties gebracht hadden. Vaak financiële voordelen, zodat die persoon
een luxe leven kon leiden.
De uitdrukking kan echter ook in negatieve zin betekenen dat iemand
na een prestatie op de luie kont gaat zitten en verder niks meer onderneemt.
Je zou kunnen denken dat de sportcommissie nu op haar lauweren
rust. Maar dat is maar schijn, want er zijn nu volop vragen zoals: hoe
gaan wij straks om met de interne competities, de NPC en kunnen er
nog wel zomeractiviteiten zoals toernooien en evenementen plaatsvinden en op welke wijze dan?
Maar belangrijker is: hoe komen wij deze periode door zonder te kunnen jeu-de-boulen!
Sport verbroedert en dat geldt zeker ook in deze tijd met de middelen
die wij nu hebben.
Als sportcommissie houden wij zoveel mogelijk digitaal contact. Dat
doen wij onder andere met gebruikmaking van video-conferences.
Hoewel het ook voor sommigen niet “my cup of tea” is. Maar toch: de
eerste testen zijn goed verlopen. Het is niet alleen iets voor de sportcommissie, want als wij dit breder bekijken is het een mooie manier
om een sociaal isolement te voorkomen.
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Daarin zijn wij natuurlijk niet uniek: ook de NJBB besteedt aandacht aan dit onderwerp op haar website:
Mis jij de sociale contacten op de vereniging en/of club ook zo? Meld
je dan aan om in contact te komen met anderen die ook thuis
zitten en hun sport niet kunnen beoefenen!
Alle wedstrijden en competities liggen stil. Dit betekent nogal wat
voor al die mensen die wekelijks betrokken en actief zijn. Niet alleen
de spelers en locaties zelf, maar ook de duizenden vrijwilligers hebben
nu even geen mogelijkheid om hun zo geliefde hobby uit te oefenen.
Gevolg daarvan is dat de vele tienduizenden spelers niet meer hun wekelijkse ontmoeting met hun vrienden en sportmaten hebben en veel
minder contact hebben met soortgenoten. Sociaal isolement en eenzaamheid dreigt te ontstaan.
Terug naar onze Hakhorst. Ook wij weten niet wanneer wij over
kunnen gaan tot de orde van de dag. Dit geldt voor de activiteiten
van de bond zoals de NPC maar ook voor de zomeractiviteiten van het
districtsteam, als de ZACO, ZCC en ZTC.
Omtrent de interne competities en andere Hakhorstaspecten, zullen
wij u op de hoogte houden zodra deze coronaperiode achter ons is.
Wij verwachten dat de huidige periode verlengd zal worden; het is
maar niet zo voorbij. Om die reden houden wij al rekening met het
feit dat het Paastoernooi ook geen doorgang kan vinden.
Na deze coronaperiode komt straks ook de eigen verantwoordelijkheid van de leden die de keuze zullen maken om wel of niet deel te
nemen aan activiteiten, zo kort na deze pandemie. Dat zijn reële
mogelijkheden waar wij rekening mee houden.

Kortom de sportcommissie gaat door met haar werkzaamheden
om na de coronaperiode u gezond en wel met veel vreugde weer
volop te laten genieten van ons spel petanque.
En in de tussentijd, bel eens een clublid of je maatje en vraag hoe
het gaat? Maar er zijn ook andere mogelijkheden zoals digitaal
schaken of scrabbelen (wordfeud).
Mocht u verder vragen of ideeën hebben, laat het ons weten.
Het mailadres is sc@jbcdehakhorst.nl
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In deze rubriek
houden wij onze
leden op de hoogte
van ontwikkelingen
bij onze sponsors.

Deze keer overheerst het coronanieuws.

mmers, de gevolgen van het coronavirus laten zich gelden. Onze
club is tijdelijk gesloten. We moesten de jubileumactiviteiten uitstellen. Mede door de bijdragen van onze sponsors, relaties en Leusdense bedrijven hadden we mooie plannen voor de receptie, de feestelijke viering met onze leden en het toernooi.
We hopen dat deze op een later tijdstip alsnog door kunnen gaan en
dat onze sponsors onze club financieel kunnen blijven steunen.
Immers, de coronacrisis treft ook hen; soms in volle omvang.
Inmiddels hebben we onze sponsors en bedrijven die positief hebben gereageerd op onze jubileumactie een brief gestuurd met informatie over het uitstel van onze jubileumactiviteiten. In deze brief
hebben we ons meeleven betoond en onze steun toegezegd via een
oproep aan onze leden en een persbericht bijgevoegd waarin we dit
bevestigen (zie hieronder).
De oproep om onze sponsors niet te vergeten bij het doen van inkopen, boodschappen en verstrekken van opdrachten is gedaan in de
recente jubileum nieuwsbrief.
Kort gezegd nogmaals: vergeet onze sponsors niet!

Doe inkopen bij en geef opdrachten aan onze sponsors!!!
Als geheugensteuntje verwijzen we naar onze website
www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren.
Je komt dan rechtstreeks op de pagina’s met logo’s en een toelichting
op de activiteiten van onze sponsors. Met een klik op het logo kom je
direct op hun bedrijfswebsite.
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Een bijzonder initiatief van sponsor Interly Streetwise Marketing
(Internet en websites, etc.) brengen we graag onder de aandacht.
Eigenaar Maarten van Heugten heeft het initiatief genomen om de
Horeca in Leusden te steunen met een door hem ontworpen website,
www.steunhorecaleusden.nl. Hierop melden de deelnemende bedrijven hun aanbod voor halen en bezorgen van maaltijden. Ons advies:
kijk eens of je kan meeprofiteren.

Steun de horeca in Leusden!!
Hieronder het persbericht De Hakhorst steunt haar sponsors
Het bestuur van Jeu de Boulesclub De Hakhorst steekt haar sponsors
een hart onder de riem in deze moeilijke tijd. Daarom heeft ze haar
275 leden opgeroepen om de clubsponsors niet te vergeten bij het
doen van inkopen, boodschappen en verstrekken opdrachten. Deze
oproep werd gedaan in een extra nieuwsbrief over het uitstellen van
alle geplande jubileumactiviteiten in april en mei als gevolg van de
coronacrisis.
Jeu de Boulesclub De Hakhorst bestaat in april 40 jaar. Voor de viering
hiervan met leden en externe relaties waren de voorbereidingen vrijwel
afgerond. Onderdeel daarvan was het bekend maken van de resultaten
van een grote jubileumactie onder sponsors en andere bedrijven in
Leusden. Daarbij bestond de mogelijkheid tot aankoop van virtuele
tegels voor het te bouwen mindervalidentoilet.
De bekendmaking zou deel uitmaken van de feestelijke receptie op de
oprichtingsdatum, 29 april, waarvoor burgemeester Bouwmeester en
wethouder Vos hun aanwezigheid hadden toegezegd. Het coronavirus
leidt tot uitstel van deze receptie en andere feestelijkheden. Door de
onzekerheid over de ontwikkelingen rond het virus kan nog geen nieuwe datum worden genoemd. Het bestuur is haar sponsors erkentelijk
voor hun financiële toezeggingen en onderstreept dit door de steunoproep aan haar leden. Alle sponsors staan met een logolink naar hun
eigen bedrijfswebsite vermeld op
www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
21
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Garderobe unit aangeleverd

T

ijdens de ALV van vorig jaar werd opgemerkt dat de gepresenteerde aanbouw voor de garderobe unit te klein was. Besloten werd
een grotere aan te schaffen. De uitvoering van dat besluit heeft even
op zich laten wachten. De oorzaak daarvan is de samenhang tussen de
verbouwing van de toiletgroep en de verplaatsing van de garderobe
naar de aanbouwunit.
Inmiddels weten we dat de verbouwing van de toiletgroep is uitgesteld. Niettemin heeft het bestuur besloten de reeds eerder gereserveerde garderobe unit te laten aanleveren.
Op vrijdag 13 maart om 12.00 uur draaide de grote vrachtwagen
met de unit ons parkeerterrein op, opgewacht door Willem Verboon
en Max Bremer (foto’s), en Kees van Duijn als belangstellende. De tijdelijke plaats was bepaald vlak achter het hek aan de oostkant
(Valleikanaal) van de hal.
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Het afladen, vergezeld van flinke regenbuien, kon daarom vanaf
het parkeerterrein worden geregeld. Er was ruim een uur voor nodig
om de unit met de autokraan precies op de goede plaats te droppen.
Daarbij moest vermeden worden dat het licht zwaaiende en draaiende gevaarte van 6 x 3 meter en een gewicht van zo’n 2.500 kg. de hal
zou raken. Maar gelukkig verstond de geroutineerde chauffeur zijn
vak en lukte dat.

Een kijkje binnen
De komende weken gaat de kluscommissie aan de slag om de nodige werkzaamheden aan de unit te verrichten. Over de datum van
plaatsing tegen de hal, op het terras ter hoogte van de ingang, wordt
later beslist.
Max Bremer

25

26

27

We'll be back

I

nderdaad: we are back: Wij mogen weer gaan spelen in de hoofdklasse en die is ons niet vreemd. Bij de nieuwe indeling van de WDC
competitie in 2017 speelden wij het eerste half jaar de sterren van de
hemel en belandden daardoor in de hoofdklasse.
Daar hebben wij het tweede half jaar van de competitie les gehad of gewoon op ons falie gekregen (is maar net hoe je het bekijkt). Wij zijn toen
net geen laatste geworden op grond van het onderlinge resultaat, maar
vlogen wel uit de
hoofdklasse.
Terug in de
eerste klasse
waren wij daar
kennelijk wel van
onder de indruk,
omdat wij ons
best moesten
doen om ook niet
daaruit te degraderen. Dat hebben wij gered
en in 2018 werDit is Ton Jetten
Dit is Anton Kunenborg
den wij negende. Het jaar daarop, vorig jaar dus, werden wij vijfde in de competitie.
Dit jaar was de laatste speelavond bijzonder spannend. Vijf teams
stonden dicht bij elkaar met een gelijk aantal wedstrijdpunten. Wij stonden door het lage saldo op de vijfde plaats.
Maar die avond in Bunschoten ging het weer puik. Drie wedstrijden gewonnen met een plus van 31. Dat betekende dat wij eerste zijn geworden in onze klasse.
Dus volgend jaar gaan wij weer op les of …..????........ dat lezen jullie
volgend jaar weer.
An(Ton).
De redactie feliciteert Ton en Anton met deze mooie prestatie!!
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Ook in Leusden
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Woonzorgcentrum vraagt jeu-de-boulesvrijwilligers!!

Versterking gevraagd!
Het vrijwilligersteam Jeu de Boules Hamersveld vraagt versterking
om 1 of 2x per maand een aantal bewoners te begeleiden bij het
jeu-de-boulen!!
Er wordt gespeeld op
woensdagmiddag van twee
tot half vier. Graag een half
uur voor de tijd aanwezig
zijn om de bewoners uit te
nodigen mee te spelen.
In de winter wordt er binnen gespeeld en in de
zomer met goed weer hebben we een mooie baan buiten.
Lijkt het je leuk, kom gerust eens kijken. Dat stellen wij zeer op prijs.
Als u zich aanmeldt: Bedankt namens het vrijwilligersteam
Jeu de Boules Hamersveld: Bep, Kees, Bart, Gerrit, Wim, Nanja en Ria.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ilona de Bruijne
Coordinator Welzijn en Vrijwilligerswerk
Beweging 3.0
Woonzorgcentrum 't Hamersveld
Asschatterweg 24a (bij De Biezenkamp)
3831 JR LEUSDEN
Tel: (033) 4692862/4692823
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Hart-van-Nederlandtoernooi
7 maart 2020

Het wederom volgeboekte toernooi met steeds sterkere deelnemers
werd gewonnen door Jeroen Brinks en Josefien Koogje.

A

ls vereniging kunnen wij er trots op zijn dat het
Hart-van-Nederlandtoernooi in de belangstelling staat. Ook nu weer
deelnemers vanuit het hele land, die ook vertellen dat zij een toename zien in de sterkte van de deelnemers. Opvallend nu was de deelname van jongeren, zoals de jeugdkampioen en jongeren uit het belofteteam.

Scheidsrechter Jan Kuiper (l) en wedstrijdleider Anton Kunenborg.
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Het Hart-van-Nederlandtoernooi kenmerkt zich door een onderling
ontspannen sfeer, waarbij strijd geleverd wordt bij de wedstrijd. Dat
zien wij ook bij de inschrijving, waar spelers van verschillende verenigingen zich als mixedteam inschrijven. Op die wijze heeft het toernooi een
sterke bezetting met goede spelers. Het is ook leuk dat je in de middag
leden van onze club ziet, die het spel op dit hoge niveau komen bewonderen.
Na drie ronden voorgeloot, werd de poule-indeling gemaakt. In dit
sterke deelnemersveld is het Hans de Vaal en Pascal Lhoste gelukt om
te spelen in de A-poule. De andere vijf Hakhorsters vinden wij terug in
de C-poule, namelijk Karel Christ en René van Nimwegen en in de
D-poule Wil Vendeville en Harry Wolters, samen met Edith en Arnold
van der Loo.
Edith zei: de volgende keer speel ik met iemand anders ….want als team
bezetten zij in de voorronden de laatste plaats.
In het vorige Hart-van-Nederlandtoernooi speelde zij met Ton Jetten en
wist zij met hem een vierde plaats te behalen in de B-poule.

De teams in de poulewedstrijden waren aan elkaar gewaagd en er
werden dan ook stevige en langdurige partijen gespeeld.
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Ondanks het verlies zijn er mooie partijen gespeeld, zei Hans de
Vaal. In de kwartfinale moesten zij in Cees de Ligt en Bas Veldhuis hun
meerdere erkennen met een eindstand van 9-13. En daarna In de
complementaire ronden tegen Louis Steringa en Renze Bosgraaf delfden zij net het onderspit
en wel met 11-13.
Karel Christ speelt
gewoontegetrouw één
Hart-van-Nederland per
jaar met zijn maat René
van Nimwegen. In de
C-poule hebben zij het
prima gedaan en moesten
zij het in de finale nipt
afleggen tegen de jongeren. Zij verloren met
11-13 van Rik Moorlag en
Jakob Huitsing en zo
behaalden Karel en René
de tweede plaats in de
C-poule.

Hoe verging het de andere Hakhorsters? Wil Vendeville en Harry
Wolters verloren hun partij in de kwartfinale met 6-13 van Esmee
Rakers en Bjorn Spanjer, maar wonnen overtuigend in de 1 e ronde
complementair met 13-0 van Mart Kruijssen en Marion Oosterveen.
Maar in de 2e ronde complementair waren Margriet de Roo en Coby
Zijlstra te sterk en die partij werd met 7-13 verloren.
Edith en Arnold gingen ook voortvarend van start in de D-poule en
wonnen in de kwartfinale van Alexander van de Poll en Fred Vestering
met 13-0. Ook de halve finale ging goed tegen Sinus en Gerrie
Hilbrands want deze werden verslagen met 13-6. Toen de finale, waar
zij niet tegen Esmee Rakers en Bjorn Spanjer opgewassen waren en
verloren met 7-13. Zij behaalden hierdoor wel de 2e plaats in de
D-poule.
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De winnaars van
het Hart-vanNederlandtoernooi
zijn geworden
Jeroen Brinks en
Josefien Koogje
(haar broer werd 2e
bij het vorige Hart
van Nederland).
Winnaars B-poule Peter Hietbrink en Fred Lamberts

Winnaars C-poule Rik Moorlag en Jakob Huitsing

Winnaars D-poule Esmee Rakers en Bjorn Spanjer

Zij hebben er wel
voor moeten strijden, vertelde
Jeroen. In de voorronden stonden zij
op vijfde plaats.
In de kwartfinale
speelden zij tegen
Herman de Roo en
Gerard Zijlstra en
die partij werd met
13-3 gewonnen.
Daarna tegen
Simone van Middelaar en Timo van
Korlaar. Die hadden zij ook al ontmoet in de voorronden en die partij werd toen met
13-10 gewonnen.
In de poulewedstrijd hebben zij
dat team wederom verslagen: nu
met 13-11.
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De finale partij speelden zij tegen Andre Zwaal en Sebastiaan Diemel en die wonnen Jeroen en Josefien met 13-6. Dus mochten zij zich
de toernooiwinnaars noemen.

De toernooiwinnaars Josefien Koogje en Jeroen Brinks
In de B-poule werden Peter Hietbrink en Fred Lamberts de winnaars. Fred Lamberts was de winnaar van het vorige Hart-vanNederland-toernooi.
In de C-poule werden,
zoals al eerder vermeld, Rik Moorlag en
Jakob Huitsing de winnaars en dat geldt ook
voor de D-poule waar
Esmee Rakers en Bjorn
Spanjer de eerste prijs
wonnen.
Het was weer een
uitstekend toernooi.
Door de lange en
spannende partijen vond omstreeks 19.45 uur pas de prijsuitreiking
plaats en wensten de deelnemers elkaar daarna een goede terugreis.

35

Onze scheidsrechter Jan Kuiper bedanken wij voor zijn inzet en
metingen bij de partijen.
Ook de medewerkers van de bar: Rijk, Antoine, Tjitske, Ingrid, Paul, Dicky
en Anneke. En voor onze penningmeester was dit weer een prima dag.
Maar dat niet alleen; het toernooi begint bij de verwerking van de inschrijving op OnTip en dat neemt Karel Christ voor zijn rekening. Dan komen Dolly en Arie Wijnbelt in actie voor het inkopen en samenstellen van
de prijzen. Vervolgens worden deze prijzen door de vaste inpakploeg van
Hart van Nederland o.l.v. Joop Kersbergen bestaande uit: Anja, Eelke,
Hennie, Ingrid en Josefien, tot prachtige pakketten verwerkt.
Dat dit door de winnaars op prijs wordt gesteld, blijkt wel uit de complimenten die wij hiervoor weer hebben ontvangen.
De inschrijftafel van het toernooi wordt al jaren verzorgd door Joop en
Ank. Zij hebben zo hun eigen administratieve afhandeling heb ik nu als
wedstrijdleider begrepen.
Ik wil iedereen bedanken voor zijn/haar inzet in wat voor vorm dan
ook. Graag tot het volgende Hart-van-Nederlandtoernooi dat gepland
staat voor zaterdag 14 november 2020.
Als Hakhorster ben je ook als toeschouwer natuurlijk van harte welkom.
Anton Kunenborg.

29 april 1980-2020
JBC De Hakhorst bestaat 40 jaar.
De redactie van het Bouletin feliciteert het bestuur
en de leden met het jubileum!!!

36

37

38

De NJBB verwelkomt weer drie nieuwe Basis Instructeurs Petanque.
Het betreft Bas Meester (Het Zuiderboeltje), Anton Kunenborg (De
Hakhorst) en John Kuijpers (JBC Plop). Rechts staat de PvB*)
beoordelaar Kees Besseling.
Het drietal werkte op zaterdag 22 februari in alle vroegte hun PvB af
en slaagden daar allen voor.
Wij wensen Bas, Anton en John veel succes en plezier toe in hun nieuwe functie.
De examenopdracht voor Anton was: Geef een les over het gebruik
van de donnée, combineer dit onderwerp met de speeltechnieken
(rollen, demi-portee en portee). Demonstreer alle oefeningen zelf. Zet
de voorbereidingen op papier en eindig de les met een evaluatiemoment.
*) PvB =Proeve van Bekwaamheid
Anton, van harte gefeliciteerd. Redactie.
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Hoi lezers,

I

k vond het
weer eens tijd om
een stukje in te
sturen voor ons
clubblad.
Het is niet de knipoog van Arnold (die ik altijd graag lees).
Maar ik wil jullie toch even meenemen naar het Eurotoernooi dat gespeeld werd bij Amicale de Petanque.

Joop van Kersbergen liet me weten dat er op deze avond een
husseltoernooi (Eurotoernooi) zou worden gespeeld.
Dank je wel Joop!!!!!
Om +/- 19.00 uur arriveerde ik in de gezellige hal van Amicale de
Petanque, er waren al een aantal boulers op de baan om even te
oefenen.
Toch wel wat zenuwachtig schreef ik mij in bij de wedstrijdleiding en
bestelde aan de bar een kopje thee.
De prijzentafel deed me denken aan het voorjaar, allerlei stamroosjes
en kleurrijke plantjes waren ingekocht.
Super gedaan!!!
Om 19.30 uur start van het toernooi.
De boulers van Amicale de Petanque waren voor mij onbekend dus
extra spannend welke tegenstanders en medespeler zich bij mij
zouden aansluiten.
Wat een enthousiaste en gezellige spelers.!!!
Aan ons te beginnen……………het lukte mij om de eerste boule dicht
bij het but te plaatsen (hoera!!)
Mijn spanning daalde.
De eerste partij wonnen we met 13-6
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We hebben deze avond 3 partijen gespeeld .
Er hing in de speelhal een ongedwongen gezellige sfeer en er werd
veel gelachen.
Wat was ik blij met de gewonnen tweede partij, 13-9.
Na deze tweede partij begon mijn hart toch wel wat sneller te
kloppen.
Een derde partij te winnen zou helemaal fantastisch zijn.
Ben ik dan toch zo fanatiek, gezelligheid is toch nummer 1??
Tja, dat blijft voor mij zeker op de eerste plek.
Maar met de armen in de lucht ging ik blij de kantine in.
Jullie raden het al…………..ook de derde partij is gewonnen, 13-8.
Wat is het leuk om bij Amicale de Petanque te spelen.
Leuke mensen, een gezellige hal, een sfeervolle kantine.
En……………………..heerlijke bitterballen.
Carla van Tellingen
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C

V

W

plaats

team nr

spelers

G

W

S

48

1

team11

Pascale Lhoste+Slimen Ben Ahmed

17

14

120

49

2

team10

Koen Verf+Paul Dijkstra

17

14

92

OND

50

3

team17

Jan Kuiper+Ton Jetten

17

14

92

OND

51

4

team6

Tiny Ham+Edith van der Loo

17

12

50

52

5

team14

Will Rademakers+Arnold van der Loo

17

12

46

53

6

team7

Joop de Wilde+Bertus Danen

17

11

26

54

7

team15

Lydia Stroebel+Peep Vreeswijk

17

10

31

55

8

team20

Carla de Wilde+Joop van Kersbergen

17

10

15

56

9

team2

Marian Vreeswijk+Henk Boer

17

9

12

57

10

team12

Ans Maes+Frank Maes

17

9

10

58

11

team1

Herman Kok+Harry Wolters

17

8

-7

59

12

team13

Patrick Hogenes+Tijmen de Kruijff

17

8

-21

60

13

team18

Cor vd Heuvel+Harm Klasens

17

6

-45

61

14

team4

Elly vd Heuvel+Eliza de Neef

17

6

-48

62

15

team3

Riet Bremer+Max Bremer

17

6

-59

63

16

team8

Timo Kraak+Anja Engelbert

17

6

-66

64

17

team16

Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt

17

5

-64

65

18

team19

Gré Burgers+Annette Rademakers

17

4

-50

66

19

team5

Wil Vendeville+Cees Vendeville

17

4

-51

67

20

team9

Fred Schaap+Karel Termaaten

17

2

-83

68
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WoDoCo-eindstand
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Beste mensen,
Al 10 jaar spelen wij met vrijwel dezelfde vaste mensen WoDoCo.
Wij zouden in april de slotavond spelen bij De Hakhorst .
Hoe jammer ook, Herman Kok en ik hebben i.v.m. de Coronacrisis moeten besluiten de laatste speelavond niet meer te spelen. Even hebben
wij nog overwogen om te verplaatsen naar de zomer maar de Corona
kan nog maanden duren. De laatste gespeelde avond geeft dus de eindstand. Wij gaan er vanuit dat een ieder het hier mee eens is.
Jammer dat de WoDoCo zo als een nachtkaarsje uitgaat, het was altijd
een gezellige slotavond met een hapje en een drankje.
Al die jaren hebben wij, Amicale en De Hakhorst, met plezier gespeeld,
de sfeer is al die avonden perfect geweest. Samen hopen wij dan ook dat
er weer een nieuw schema opgesteld kan worden voor 2020/2021. Overigens word dit schema al die jaren opgesteld door Bert den Uijl, die wij
hier zeer dankbaar voor zijn. Beste mensen, zonder tegenbericht hoop ik
weer in de loop van het jaar een inschrijfformulier neer te hangen.
Als eersten zullen hier de reserves opstaan. Zij hebben al die jaren meegedaan en zaten er nu naast, vandaar dit besluit.
Joop van Kersbergen
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Joop van Kersbergen heeft de maandaghussels van
februari gewonnen.

Is daar nog iets over te zeggen? Ja!!
“Goed gedaan, jochie.”
Zijn we daar verbaasd over? Nee!!!

FEBRUARI
punten per speelavond

Ranking

namen

2020
104

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

saldo

1

Joop van Kersbergen

24

22

26

19

91

83

8

2

Ton Jetten

26

22

16

26

90

53

37

3

Arie Wijnbelt

24

26

20

20

90

82

8

4

Aat Lankamp

26

25

17

22

90

83

7

5

Willem Verboon

20

16

26

26

88

48

40

6

Riet Bremer

20

18

21

26

85

60

25

7

Paul van Wegen

14

22

23

26

85

69

16

8

Cees Vendeville

20

15

25

24

84

77

7

9

Pascale Lhoste

26

7

24

26

83

75

8

10

Max Bremer

20

18

26

17

81

74

7

11

Piet van Opijnen

19

17

22

22

80

83

-3

12

Albert van den Tweel

19

26

17

18

80

87

-7

13

Piet Boddeman

26

21

14

19

80

93

-13

14

Wout Klok

22

22

16

20

80

93

-13

15

Dolly Wijnbelt

8

22

26

23

79

85

-6
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Beste allemaal,
Bij mijn pensionering had ik mij voorgenomen geen zitting meer te nemen
in Besturen of Stichtingen. Ik vond dat
de jongere generatie het vaandel verder kon dragen en ik van mijn welverdiende rust mocht gaan genieten. Als
financieel mens heb ik vaak deel uitgemaakt van Besturen in Verenigingen,
Commissies, Ondernemingsraden etc.
Maar ja, ik heb gemerkt dat rust roest. Stilzitten ligt niet in mijn aard en
zeker niet als je in september 2019 van harte welkom wordt geheten als
nieuw lid bij de jeu-de-boulesclub. De warmte en de hartelijkheid en het
bereid zijn mijn achteloos weggeworpen ballen te prijzen deed mij
beseffen dat ik graag actief wil worden voor de club.
Ik heb mij dus beschikbaar gesteld als de nieuwe penningmeester*)en
heb er zin in om de financiële zaken voor de club te gaan regelen en
weer midden in het verenigingsleven te gaan zitten.
Ik ben 67 jaar, getrouwd en heb 2 volwassen kinderen die beiden ook in
Leusden wonen.
Mijn loopbaan is gestart op de hoofdboekhouding van een filialenbedrijf.
Daarna heb ik 10 jaar de administratie van een groothandel geregeld
maar de langste tijd, 20 jaar, ben ik werkzaam geweest voor een kennisonderzoekinstelling. Misschien bekend: TNO en Deltares te Utrecht.
Daar heb ik wetenschappers begeleid in het handhaven van het toegekende budget voor hun onderzoeken, o.a. EU-projecten, Waterschappen,
Gemeentes etc. in binnen-en buitenland.
Kortom, ruim veertig jaar werkzaam geweest in alle facetten van het administratieve vak.
Mijn ervaring wil ik graag gaan inzetten. En misschien zal ik ooit een zuivere boule plaatsen of nog beter, een boule naar de winst schieten.
Vriendelijke groeten,
Diny Lieben
*)opm. redactie: kandidaat penningmeester tot aan de komende ledenvergadering. Tot die tijd in het bestuur als administrateur.
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Peter Maes winnaar van het Eerste-dinsdagtoernooi

O

p dinsdag 3 maart werd het Eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi weer georganiseerd. Totaal schreven 53 leden in om deel te
nemen aan het toernooi.

De winnaar was Peter Maes.
De prijzentafel zag er weer erg verzorgd uit door de inbreng van
Wil en Riet met hulp van Cees en Max. Wil en Riet hadden er ook
weer voor gezorgd dat de intussen bekende mandjes voor de beste
speler met 3, 2 en 1 overwinning klaar stonden.

V.l.n.r. Rob Geurts, beste met 2 overwinningen, Peter Maes, toernooiwinnaar, en Wout Klok, de beste met 1 overwinning.
De beste met 3 overwinningen was Peter Maes (3 + 26), hij nam de
mand dan ook graag in ontvangst. De beste met 2 overwinningen was
Rob Geurts (ook goed voor een mandje) en de beste met 1 overwinning was Wout Klok, goed voor mandje drie.
Op de tweede plaats eindigde Wil Boer (3 + 25) en de derde plaats
was voor Hans de Vaal (3 + 20). Totaal waren er 8 personen met 3
overwinningen en dit resultaat was goed voor een prijs.
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Hallo redactie,
Er moet mij iets van het hart. Ik won weer eens een toernooi: het
Koffietoernooi op 11 maart. Dan zou het leuk zijn om in het Bouletin
iets daarover te lezen en een foto te zien van mij als winnaar. Het is
een grote teleurstelling dat ik dat niet aantrof. Waarom eigenlijk?
Groet,
Rikje.
Beste lezers,
Het zou de tekst kunnen zijn van een reactie van Rikje in het volgende Bouletin.
Maar mensen die dat denken kennen Rikje niet. Voor zo’n tekst is zij
veel te vriendelijk en veel te bescheiden.
Sorry Rikje, maar ik probeer het een beetje goed te maken door een
mooie grote foto van je te plaatsen.
Frans.
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Arnold’s
Arnold’s
H

et zal wel toeval zijn, maar het is wel
vrijdag de 13e. Maart, wel te verstaan. Gisteren het bericht van het bestuur ontvangen dat
de club, i.v.m. het Coronavirus, van 13 maart
t/m 31 maart gesloten is (later verlengd naar 6 april). Ik kan me daar
goed in vinden.
Zoals altijd ga ik rond
een uur of negen boodschappen doen omdat het
dan altijd rustig is. Dit
keer neem ik Edith mee
omdat
er de avond
daarFoto Ronald
Kersten
voor beelden op de tv
werden getoond van
hamsterende mensen. En dan vooral
wc papier. Serieus? Bij ons is het bijna
op vandaar dat we besluiten samen te
gaan. Edith naar de Lidl en ik naar de
Jumbo. Op de parkeerplaats aangekomen weet ik niet wat ik meemaak.
Staan er anders op dit tijdstip hooguit
10 auto’s, nu staat alles vol. Zal de gekte dus ook hier toeslaan? Na een rondje parkeerplaats te hebben gereden
hebben we geluk, er gaat net iemand
weg. Zo, we staan in ieder geval. Overal zie je mensen met volle winkelwagentjes naar hun auto lopen. Dit komt
erg surrealistisch over. Voor de Jumbo gaan we uit elkaar met de afspraak dat we elkaar bellen als we wc papier hebben want we willen
53
niet dubbel inslaan.

Ik loop naar de plaats waar normaal gesproken twee lange rijen
winkelwagentjes staan maar er staat nu niks! Gelukkig komt er net
een dame die haar karretje weg zet. Ik ben weer blij, de auto staat en
ik heb een winkelwagentje. Nu nog wc papier. Bij die rij aangekomen
zie ik inderdaad alleen maar lege vakken. Alleen nog een paar pakken
met 4 eco–rollen. Nou ja, dat zullen mijn billen niet merken denk ik.
Ik leg er 2 in mijn kar en ga verder. Als ik toevallig naar buiten kijk zie
ik Edith voorbij lopen met een groot pak wc papier dus zet ik de
eco-rollen weer terug. Dan maak ik iemand anders misschien weer
gelukkig.

De schappen zijn wel leger dan anders. Je kunt je afvragen wat de
waarde is om op de journaals te tonen dat er mensen gaan hamsteren. Dat lijdt alleen maar tot paniek en kopieergedrag. Bij het brood
aangekomen zie ik dat er ook veel minder ligt dan anders. Op mijn
vraag hoe dit komt krijg ik als antwoord dat er die ochtend om 7 uur
al twee mannen hun winkelwagentjes vol gooiden met broden.
Ik schud mijn hoofd en pak, als altijd één brood. Kortom, wij hebben
de normale boodschappen gedaan en als we deze in de auto leggen
kijk ik nog eens om me heen. Mensen vliegen met overvolle karren
over de parkeerplaats, ze hebben haast. Ik denk, waar gaat dit naar
toe, want het is voorlopig nog niet over.
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Dan een heel ander verhaal wat hier ook indirect mee te maken
heeft. Edith vindt het heerlijk om vrijdagavond naar The Voice te
kijken. Zo zijn er meer vrouwen die dat virus hebben. Misschien niet
echt netjes om deze benaming nu te gebruiken maar ja, ik vind dat
wel. Josephine van den Tweel bij voorbeeld. Dat geeft Albert en mij de
gelegenheid om te genieten van een vrije avond, wat we elkaar ook
elke keer weer toe wensen. Wij vinden dat programma helemaal niks.
Tja, maar nu ons bestuur heeft gemeend er goed aan te doen om de
tent voorlopig te sluiten heb ik een probleem. Ik Het
heb geen
vrije vrijdagheelal
avond meer. Dus zit ik op vrijdag de 13e verplicht mee te kijken naar
The Voice Kids. Halverwege besluit ik een appje uit te sturen naar
Josephine want van Albert heb ik geen 06-nummer. Ik app haar dat ik
mijn anders vrije avond nu invul met het kijken naar The Voice en
vraag wat Albert aan het doen is. Vrij snel krijg ik, vergezeld van

lachende smily’s, het antwoord dat Albert ook verplicht naar The Voice
zit te kijken. Kijk, hier had ons bestuur dus best wat meer rekening
mee kunnen houden. Ik vraag me af hoe ik mijn verkregen vrije tijd
moet gaan invullen want ik denk niet dat dit 6 april over is. Dit kan nog
wel eens een paar maanden gaan duren. Nou ja, The Voice overleef ik
ook wel maar het belangrijkste is dat wij hier allemaal goed doorheen
komen.
Gezondheid voor iedereen zonder hamsteren
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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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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
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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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