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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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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
8. dank Joke Kreikamp  8. vacatures  9. dank Loet Snappers  18. flyer Herfsttoer-
nooi 19. stand doubletten 20. stand tripletten  21. IM Jan Bosma  26. sponsor-
nieuws  30. Arnold’s knipoog  36. huldiging oprichters . 
 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag 21 september 24 uur.  

Het Bouletin van oktober komt uit op vrijdag 25 september. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 
maandag 28 september 16 - 17 uur en 19.15  - 19.45 uur 
dinsdag 29 september 12.15 - 12.45 uur 

Sportcommissie-          Anton Kunenborg                   0653950271        
voorzitter                    sc@jbcdehakhorst.nl 

Voorzitter Ad Kooijman 0649896145 
 voorzitter@jbcdehakhorst.nl 
 
Secretaris Irene Maes 0334944743 
 secretaris@jbcdehakhorst.nl 
 
Penningmeester vacant 
  
                                               Kees Duerink 0655363291 
                                               keesduerink@gmail.com 
 
                                               Diny Lieben-Schuurs                  0637113335 
                                               bglieben@planet.nl 
 
                                               Martin Borst                                0637560935  
                                    fam.borst@hetnet.nl  
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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!! 
Let op nadere berichten over de toernooien!!! 

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

di. 01-09 Interne Triplettencompetitie hoofdklasse 20.00 uur 

wo 02-09 Party. Alleen voor genodigden. 16.30 uur 

di. 08-09 Interne Triplettencompetitie 1e klasse 20.00 uur 

wo. 09-09 Koffietoernooi ? Nog niet beslist. 09.30 uur 

za. 12-09 Herfsttoernooi **) 12.00 uur 

di. 15-09 Interne Triplettencompetitie hoofdklasse 20.00 uur 

za. 19-09 NPC 12.00 uur 

di. 22-09 Interne Triplettencompetitie 1e klasse 20.00 uur 

vr. 25-09 Vrijdagavondtoernooi ? Nog niet beslist 19.00 uur 

zo. 27-09 Districtskampioenschap Tripletten 2020 10.00 uur 

za. 03-10 NPC 12.00 uur 

di. 06-10 Interne Triplettencompetitie hoofdklasse 20.00 uur 

wo. 07-10 Party. Alleen voor genodigden. 16.00 uur 

za. 10-10 Wijntoernooi? Nog niet beslist. 10.00 uur 

di. 13-10 Interne Triplettencompetitie 1e klasse 20.00 uur 

wo. 14-10 Koffietoernooi ? Nog niet beslist. 09.30 uur 

za. 17-10 NPC 12.00 uur 

di. 20-10 Interne Triplettencompetitie hoofdklasse 20.00 uur 

vr. 23-10 Vrijdagavondtoernooi ? Nog niet beslist 19.00 uur 

di. 27-10 Interne Triplettencompetitie 1e klasse 20.00 uur 

za. 31-10 NPC 12.00 uur 
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  Van de Voorzitter 

W at een prachtige zomer om buiten te boulen.                                              
Zelfs soms te warm.  
Helaas zorgde het Coronavirus voor de nodige beperkingen. Heel jam-
mer, maar gelukkig hebben de Sportcommissie en de Coronacoördina-
toren gezorgd voor duidelijke looplijnen, waardoor het risico op be-
smetting door het virus zo goed als uitgesloten is. Maar dan moet wel 
iedereen zich hier aan houden. De coördinatoren merken wel dat er de 
laatste tijd soms wat gemakkelijker mee wordt omgegaan.  
Vandaar mijn oproep: houdt u aan de regels, volg de aanwijzingen van 
de coördinatoren, houd afstand tot uw medespelers, ook tijdens de 
pauze!  U kunt wel klaar zijn met het virus, het virus is nog niet klaar 
met ons!!!!  Zolang er geen vaccin is of medicijnen zullen wij hiermee 
moeten dealen! 
  
     Binnenkort  gaan we spreken met een afvaardiging van Amicale over 
de mogelijkheden om samen sportieve activiteiten te organiseren.         
Namens onze club zullen Anton Kunenborg, Arnold van der Loo en ik 
aan die gesprekken deelnemen. U hoort de resultaten zo spoedig mo-
gelijk. 
  
     Onze ledenvergadering op 30 juli werd redelijk goed bezocht. On-
danks Corona waren er veel leden aanwezig. Het heetste hangijzer in 
de vergadering was natuurlijk het rapport van de Fraudecommissie.              
Dit onderwerp zorgde voor veel emotionele reacties. In verband met 
de vakantie van onze secretaris moet de evaluatie van de vergadering 
nog plaatsvinden en we zullen hier zeker nog op terugkomen, zowel 
naar de leden van de commissie als naar jullie, als clubleden. 
 
     We kunnen nog een maand buiten spelen; daarna gaan we zien hoe 
het binnen gaat. Gaat u spelen, meld u dan aan via de website (of tele-
fonisch). Bent u nog niet geweest, probeer het dan een keer. U zult 
zien dat het veilig kan! 
Ik wens iedereen veel boule plezier. 
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Opzegging 
Annie Wagener m.i.v. 28 juni 2020 
Jan Boersen m.i.v. 18 juli 2020 
Roy Hagenaars m.i.v. 2-8-2020 
 
Totaal aantal leden op 24-8-2020 conform telling onderaan de          
ledenlijst = 259. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 24-8-2020 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 per direct Ad  Kooijman– Irene Maes 

Barmedewerkers per direct Conny van Cleef 

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

Ik wil graag iedereen bedanken voor de lieve kaarten die ik 

ontvangen heb. Helaas heb ik niet alle afzenders een dank-

betuiging kunnen sturen omdat ik van sommige afzenders 

geen naam- of adresgegevens heb kunnen vinden.  

Joke Kreikamp-Zwolle  
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Van de secretaris 

Bestuursvergadering 
De vergadering van augustus heeft reeds plaatsgevonden. De vakantie 
zit er nu op. Uit de notulen verneem ik dat er spijkers met koppen zijn 
geslagen. Met twee nieuwe bestuursleden zal dat voor een ieder wat 
taakverlichting geven. Van 3 naar 5 bestuursleden. Ik ben er blij mee. 
Hoe de taakverdeling er precies uit zal zien gaan we verder bespreken 
op donderdag 17 september om 9.30 uur in het clubgebouw.  

Mailbox 
- Verscheidene mailtjes zijn er in de box langsgekomen over het samen-
werkingsverband tussen de Sportcommissie, de Coronacoördinatoren 
en het Bestuur. Hier wordt veel tijd en energie aan besteed. De afspra-
ken, uitwerkingen etc. belanden via een Nieuwsbrief in de mailbox of 
brievenbus van de clubleden.                              
- AllUnited ( Ledenadministratie NJBB) is bezig met een flinke update.   
Zij biedt diverse mogelijkheden voor de administratieve kant van haar 
klanten. Misschien dat wij daar later nog eens gebruik van maken.   
Momenteel zitten we nog in de overgangsfase, c.q. gewenningsperiode.    
- Clubprofiel van NOC NSF  heeft een naamswijziging ondergaan.         
Zij heet nu Clubbase.                                                                               
- Aan webinar De Grote Clubactie 2020 hebben 400 verenigingen deel-
genomen.   In het webinar (online bijeenkomst) wordt in een aantal 
stappen uitgelegd hoe De Grote Clubactie werkt. Ook de laatste ont-
wikkelingen over verantwoord (online) loten verkopen worden bespro-
ken.  
- Het bestuur van onze vereniging kiest ervoor om extra “contante” lo-
ten in te kopen. Daarnaast komen, zoals ieder jaar, de boekjes voor 
machtigingen op de tafels te liggen. Wanneer je een boekje mee wilt 
nemen, meld dit bij de secretaris, dan blijft de administratie overzichte-
lijk. Zo kan je vrienden, kennissen etc. en familie om een bijdrage vra-
gen voor onze club.  
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En, het mes snijdt aan 
twee kanten, de winkans 
is dit jaar 1 op 10. Er zijn 
300.000 prijzen beschik-
baar en de hoofdprijs is  
€ 100.000.  
Altijd al in een Seat Mii 
eletric willen rijden of 
een minicruise naar New 
Castle willen doen? Koop 
een lot en maak kans op  
1 van de vele prijzen.   
En, niet te vergeten,    

onze vereniging vaart er wel bij. De actie start 19 september.             
De trekking vindt plaats op 9 december en de  bekendmaking van de 
trekkingsuitslag volgt op 10 december.  Eind januari 2021 kan onze 
vereniging rekenen op de uitbetaling van de opbrengst. 

Secretarieel Jaarverslag 2019 
Het vergt wat tijd en inspanning om zo’n verslag te schrijven. Maar, 
zoals men vaker zegt, dan heb je ook wat. In de tijd dat ik de verslagen 
van “mijn” studenten mocht beoordelen, kon ik soms mild zijn, maar 
zeker niet conflict-vermijdend. Bij verslagen gaat het hoofdzakelijk om 
de inhoud met als bijzaak het taalgebruik.  
Toch kon ook ik het niet nalaten hier en daar iets te corrigeren, wat 
taalkundig niet correct was. Mooie tijd. Ik denk er af en toe nog met 
weemoed aan terug. Het blijft een gegeven dat je als docent daar ook 
veel van opsteekt. Enfin, die tijd is voorbij, al moet ik concluderen dat 
ik tijdens de jaarvergadering aan de beurt was.  
Het Secretarieel Jaarverslag 2019 was enkele dagen voor de ALV van 
de website verdwenen. Daarbij moet ik opmerken, dat dit verslag 
reeds een half jaar op de website heeft gestaan. Tijd genoeg om het 
door te lezen, zeg ik maar. En dat bleek ook. Diverse reacties kwamen 
reeds mijn kant op. Altijd prettig, want 6 A4-tjes vol schrijven schud je 
niet zo uit je mouw.  
Tijdens de ALV kreeg ik een paar laat ik zeggen opbouwende kritieken, 
welke ik later vanzelfsprekend heb nagetrokken.  
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Twee opmerkingen trokken mijn aandacht vanwege de ernst van de 
zaak. En ook die wil ik hier benoemen.  
Als secretaris en AVG-coördinator werd me gezegd, dat ik in één van 
de stukken van een medebestuurslid een naam had moeten verwijde-
ren vanwege de privacywet. Daarover wil ik kwijt dat de persoon, die 
dit benoemde twee maal was gevraagd of zijn naam mocht blijven 
staan. De persoon in kwestie heeft daar aan mij geen duidelijk         
antwoord op gegeven. Als AVG-coördinator treft mij dus geen blaam. 
Dat hebben we ook uitgepraat.  
Nu een taalkundig iets.  
Wanneer je een verslag schrijft over 2019, dan is dat ook waar het om 
draait.  Dan zou je verwachten dat men begrijpt dat het over 2019 
gaat en niet de volgende, c.q. voorgaande jaren.  Natuurlijk kan er 
soms een verwijzing nodig zijn naar het vorige jaar. Dan vermeld je 
dat jaartal erbij. Wanneer een gebeurtenis later in het verslagenjaar 
plaats vindt, kan je daar naar verwijzen zonder het voltooide deel-
woord te gebruiken. De tekst blijft betrekking hebben op het jaar 
2019. Bijv. : Het Sinterklaastoernooi vindt in december plaats.          
Of, iemand komt te overlijden in november. Dat is geen voorspelling, 
maar een gegeven dat heeft plaatsgevonden in 2019. Zoals ik al eer-
der zei, wanneer je een verslag over een verstreken jaar in de tegen-
woordige tijd schrijft, werkt dat soms lastig.  
 
We zijn bijna allemaal vrijwilligers die ons stinkende best doen om de 
club draaiende te houden. Mijn levensmotto is: Proberen is leren. En 
een complimentje op zijn tijd gaat er best in. Dank voor de vele com-
plimenten die ik mocht ontvangen op het Secretarieel Jaarverslag 
2019. En een kritische noot zo af en toe, daar word je alleen maar   
wijzer van.  
Neemt niet weg, dat er door een expert zal worden uitgezocht hoe 
het Secretariële Jaarverslag 2019 in de week voor de ALV zomaar van 
de website is verdwenen. Dat kan en mag niet gebeuren. Later meer.  
 
Irene Maes-van der Werff 
 
Opm. redactie: Nederlands is een onnodig moeilijke taal!! Soms wor-
den zelfs 2 spellingsmogelijkheden aangegeven (zie hierboven). 
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 HFD KL Tussenstand IDC per 22-08-2020    

plaats team nr spelers G W S 

1 team1 Slimen Ben Ahmed+Koen Verf 14 12 73 

2 team5 Paul Dijkstra+Hennie van Dijck 10 7 29 

3 team3 Edith van der Loo+Arnold van der Loo 14 7 -1 

4 team2 Bert den Uijl+Karel Christ 10 6 20 

5 team7 Hennie Halla+Timo Kraak 12 5 -14 

6 team6 Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt 14 5 -49 

7 team9 Cees Vendeville+Wil Vendeville 12 3 -35 

8 team8 Ton Jetten+Pascale Lhoste 6 2 -11 

9 team4 Jan Kuiper+Tom Martens 4 1 -12 

10 team10 Jenny Tijmense+Petra van der Kuij       

            

  1E KL Tussenstand IDC per 22-08-2020       

plaats team nr spelers G W S 

1 team5 Cilia Verburg+Tineke Holzer 8 7 34 

2 team3 Albertje Fledderus+Harm Fledderus 12 6 -1 

3 team10 Harry Wolters+Max Bremer 8 4 19 

4 team7 Ellen van der Hoek+Leny van Wijk 8 4 5 

5 team8 Ton Zegers +Riet Bremer 12 4 -29 

6 team2 Christien Kuiper+Anneke Esko 10 4 -35 

7 team6 Annie van Valkenhoef+Kees Duerink 6 3 10 

8 team4 Jeanot Bremer+Tjitske Moro 4 3 4 

9 team9 Thea Rond+Ingrid Saul 8 3 -7 

10 team1 Anna Kruseman+Bram Kruseman       

            

            

      

  

sortering: winst, algemeen saldo, on-

derling winst, onderling saldo, grootste 

uitslag.    
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 HFD KL Tussenstand ITC 18 augustus 2020    

plaats team nr spelers G W S 

1 team1 Karel Christ+Rob Geurts+Paul Dijkstra 8 6 30 

2 team2 Edith van der Loo+Arnold van der Loo+Bert den Uijl 8 6 25 

3 team7 René Luijendijk+Pascale Lhoste+Harm Fledderus 8 6 24 

4 team4 Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens 8 5 11 

5 team8 Arie Wijnbelt+Dolly Wijnbelt+Tiny Ham 8 4 11 

6 team3 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 8 4 4 

7 team9 Hennie Halla+Timo Kraak+Albert van den Tweel 8 3 -19 

8 team10 Peter de Rooij+Wim van de Berg+Riet Bremer 8 3 -26 

9 team6 Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten 8 2 -19 

10 team5 Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Eelke Algra 8 1 -41 

         

  1E KL Tussenstand ITC 11  augustus 2020       

plaats team nr spelers G W S 

1 team5 Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk 5 5 37 

2 team10 Irene Maes+Peter Maes+Thea Rond 5 4 2 

3 team6 Ria van Wegen+Wil Vendeville+Cees Vendeville 5 3 2 

4 team1 Frank Maes+Ans Maes+Anja Engelbert 6 3 -4 

5 team4 Hennie van Dijck+Anna Kruseman+Bram Kruseman 5 2 4 

6 team3 Max Bremer+Cilia Verburg+Ton Zegers 6 2 1 

7 team7 Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 5 2 -3 

8 team9 Ellen van de Hoek+Anneke Esko+Rikje van Straten 5 2 -19 

9 team2 Sanne Borst+Martin Borst+Berend Heil 6 1 -20 

10 team8 Truus Ruarus+Petra van der Kuij+Jaap Zarkema 0 0 0 

Tussenstand Interne Triplettencompetitie 
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In Memoriam Jan Bosma 
  
In het julinummer verscheen een In Memoriam voor Jan Bosma.  
Dat in memoriam deed geen recht aan wie Jan Bosma was en wat 
hij voor onze vereniging heeft betekend. Vandaar opnieuw een                
In Memoriam voor Jan. 
  

Op 2 juni is Jan op 90-jarige leeftijd plotseling overleden. 
 
Jan was een zeer enthousiast lid dat ontzettend veel voor onze club 
heeft gedaan. Hij was bouwkundig ingenieur en heeft als zodanig 
vele jaren deel uitgemaakt van het klussenteam. Hij was gespeciali-
seerd in elektra en dat was voor onze club natuurlijk heel fijn.        
Hij heeft complete revisietekeningen geproduceerd voor het        
gebouw. Hij had altijd weer verrassende nieuwe ideeën die hij   
deelde met het bestuur of zijn medeklussers. Soms waren die     
ideeën bruikbaar, soms niet. 
Maar daarbij bleef het niet. Hij was ook een enthousiast wedstrijd-
leider, die nooit de vaste dagen en toernooien oversloeg. Zo was hij   
altijd present bij het Eerste-dinsdagtoernooi en bij het                         
Koffietoernooi. 
Kortom, Jan was een graag geziene bouler en wij missen hem. 
 
Ad Kooijman 

Voorzitter 
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Gevolgen van het zomerweer 
Deze zomer hebben we kunnen genieten van het mooie weer. 
Soms zelfs te mooi, zodat het te heet was om te boulen. Metingen   
hebben vorig jaar uitgewezen dat de zonnewarmte op de banen leidt 
tot temperaturen die ongeveer 3 graden hoger zijn dan daarbuiten. 
Het is dan ook begrijpelijk dat de club op enkele dagdelen gesloten 
moest blijven. 
Nieuws daarover was te lezen op de homepage van onze website. 
  
De hitte had ook nu weer enkele malen onweer tot gevolg. In delen 
van het land zelfs met overstromingen en stormschade tot gevolg. 
Naar verhouding viel het in Leusden nog mee. Vooral omgevallen      
bomen trokken de aandacht. 
Maar onze club is niet ge-
spaard gebleven. Door 
plaatselijke overbelasting 
van het net heeft onze 
elektronische apparatuur 
flinke schade     opgelopen. 
Onder andere aan de rou-
ter en aan  HDMI-
aansluitingen van de beeld-
schermen. Eén scherm is 
voorlopig buiten gebruik 
Door uitval van onze inter-
netverbinding kon ook de 
kassa enige tijd niet ge-
bruikt worden. 
De schade is geïnventariseerd en gemeld aan de verzekeringsmaat-
schappij. 
  
Minder erg was het gevolg van de korte storm van zondagavond        
16 augustus. 
Bijgaande foto toont wat de leden van de Baancommissie maandag-
morgen aantroffen. 
Maar even later stond alles weer keurig op z’n plaats. 
  
Max Bremer 
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Ook in Leusden!! 
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november2019 

In deze rubriek  houden 

wij onze  leden op de 

hoogte van  ontwikke-

lingen bij onze sponsors 

en eventueel ander 

nieuws van de Sponsor-

commissie.  

In de zomerperiode zijn er altijd wat minder contacten met sponsors. 
Maar vanwege de coronasituatie hebben we toch ons best gedaan om 
juist wel contact te houden met onze sponsors. 
Van een aantal sponsors vermelden wij in deze rubriek graag hun                      
activiteiten. 
 
Onze sponsor Herder Keukens heeft als slogan:  
‘In een moderne keuken is koken geen kunst’. De keukens van Herder 
zijn niet alleen een lust voor het oog, de moderne apparatuur maakt de 
bereiding van de maaltijden ook nog eens eenvoudig. 
In hun showroom aan de Hamersveldseweg 76 in Leusden vind je ver-
schillende keukens. 
Naast levering en installeren van keukens levert en installeert Herder 
badkamers en verzorgt ook het onderhoud van water- en gasinstalla-
ties.  
Kijk op hun website www.herderkeukens.nl of bel 033-4941212. 
 
Voor alle notariële werkzaamheden ben je aan het goede adres bij     
Mr. Marcel Magnée van Notariaat Spek & van den Beld.  
Een allround Leusdens notariskantoor aan de Hamersveldseweg 65.  
Of het nu gaat om een erfenis, woning (ver)kopen of een levenstesta-
ment,  
Spek & van den Beld weet je vakkundig en servicegericht datgene te 
bieden wat gewenst is. 
Zie ook de website www.spekbeld.nl of bel 033-4945945. 
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Ook zo heerlijk gefietst met het mooie weer in de afgelopen periode? 
Dan is de fiets misschien wel toe aan een onderhoudsbeurt of      
eventueel aan vervanging. 
Of misschien wil je wel overstappen op een fiets met elektrische          
ondersteuning, een E-bike. 
Dan ben je bij Fietswereld Greefhorst aan het juiste adres. 
Al jaren een gewaardeerde sponsor van onze club. Greefhorst heeft 
een veelzijdig assortiment aan fietsen en kennis van zaken om een 
goed advies voor je toekomstige fiets te geven. Proefritten of de nieu-
we fiets uitgebreid  testen zijn mogelijk.  
Greefhorst is een E-bike testcentrum. Momenteel zijn er speciale sale 
acties met tot 35% korting op (elektrische) fietsen. Kijk op hun websi-
te: www.fietswereldgreefhorst.nl 
 
Voor het versturen van een verjaardagskaart of een wenskaart stap je 
natuurlijk even binnen bij Primera Poelmann aan de Grutterij 7 in 
winkelcentrum Hamershof in Leusden. 
Primera Poelmann heeft een uitgebreid assortiment van tijdschriften, 
boeken en magazines. 
Maar ook voor mobiele telefoons, telefoonaccessoires, kantoorartike-
len en cartridges kun je er terecht. 
En iedereen die een adres zoekt voor krasloten, lotto en staatsloten 
weet: 
Bij Primera Poelmaan moet je zijn! 
 
Graag verwijzen wij tot slot als geheugensteuntje 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 al onze sponsors. Met een klik op het logo kom 
je direct op hun bedrijfswebsite. 
 
En vergeet ook niet: kopen bij onze sponsors levert soms ook nog 
een aardige korting op! 

http://www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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Foto Ronald Kersten 

  Arnold’s Arnold’s 
H oewel ik er af en toe best naar verlang                                                       
zijn we bij onze club zeker geen afspiegeling van                                          
onze  samenleving.                                                                                             
We hebben in Nederland  ongeveer 200 verschillende                           
culturen en bij ons?  Tot voor kort hadden we een verdwaalde Frans-
man  rondlopen en we hebben nog een Tunesiër maar daar houdt het 
volgens mij wel mee op. Oh ja, we hebben wel een Drent, een paar 
Friezinnen en een Hagenees, om maar wat te noemen. Met een klein 
beetje fantasie kun je die een andere cultuur toedichten maar ze heb-
ben zich wel goed ingeburgerd binnen onze club. Nee, we zijn een 
club van nette witte vrouwen en mannen  die zich niet bezig houden 
met allerlei vervelende zaken die zich momenteel wereldwijd afspe-
len. Tot voor kort. Nooit gedacht dat het op De Hakhorst zou gebeu-
ren maar helaas, de gekte heeft dus ook hier toegeslagen. Laat u mee-
voeren naar een bizarre ervaring die ik met u wil delen.  
  
     Ik heb een plekje gereserveerd en denk rustig een balletje te kun-
nen gaan gooien. 
Bij de parkeer-
plaats aangeko-
men merk ik gelijk 
dat er iets niet 
klopt. Op de par-
keerplaats staan 
een stuk of 20 
jongeren die leu-
zen scanderen als 
“wij willen bou-
len” en “gelijke 
rechten voor de 
jeugd”.  “wij willen boulen!!!!” 
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     Voor de ingang van het hek staan minstens evenveel leden die 
schreeuwen “ old  lives matter”. Voor deze laatste groep staan drie le-
den van de 
ledenwerving 
vergeefse 
pogingen te 
doen om de 
doorgang vrij 
te maken 
voor de jon-
geren die 
blijkbaar 
graag lid wil-
len worden. 
“Old lives 
matter” klinkt het steeds luider uit de kelen van de leden waarvan de 
hoofden rood zijn aangelopen van woede. Ik baan me een weg door 
deze groep want ik wil boulen. Voordat ik de kans krijg om me aan te 
melden bij de wedstrijdleider zie ik tot mijn stomme verbazing dat het 
buitenterrein vol staat met leden die het overduidelijk niet met elkaar 
eens zijn. Ik besluit om te achterhalen wat er aan de hand is maar ga 
eerst mijn han-
den wassen.  
Op het ene veld 
staat een groep 
die je gemaks-
halve kunt 
scharen     on-
der de virusont-
kenners. Ze 
zeggen dat het 
virus verzonnen 
is door ons be-
stuur met als 
doel om nog meer grip te krijgen op de vrijheden van de leden.  

“old lives matter!!!” 
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     Het heelal 

     Demonstratief staan ze allemaal met blote voeten in open sanda-
len terwijl ze regelmatig een boule op hun tenen laten vallen. Het 
schijnt ze niet te deren. Daar tegenover een groep die vindt dat we 
veel voorzichtiger met de leden moeten omgaan. De coco’s moeten 
veel meer bevoegdheden krijgen om de mensen in het gareel te hou-
den. De stok die fungeert om aan te geven wat 1,5 meter is mogen ze 
in uiterste geval gebrui-
ken als wapenstok.     
Even verderop staan                
De Hakhorst Singers    
luidkeels op de wijs van 
Glorie Halleluja te zingen            
boulen, boulen, boulen, 
boulen. Achter me wordt 
door een stel  rel-ouderen 
het boompje bij de bui-
tenkraan omvergetrokken 
omdat ze vinden dat de vier 
jaar geleden aangekondig-
de verbouwing nu eindelijk moet beginnen. De virusontkenners be-
ginnen luidkeels met het koor op de wijs van 24 rozen mee te zingen 
over meer dan 100 ballen in de hoop zoveel mogelijk aerosolen te 
verplaatsen naar de andere groep leden die als antwoord op dezelfde 
wijs 100 mondkapjes gooien. Het aanwezige Dagelijks Bestuur pro-
beert de rel-ouderen duidelijk te maken hun sloopwerkzaamheden te 
verplaatsen naar de toi-
letten. Omdat ik vrees 
dat het vreselijk uit de 
hand gaat lopen bel ik 
112 en binnen de kort-
ste keren arriveren er 
wel 10 arrestantenbus-
jes en even zoveel poli-
tieauto’s.  

De Hakhorst Singers 

“Glorie, glorie, halleluja 
Boulen, boulen, boulenboulen”. 

Er arriveerden 10 arrestantenbusjes en 

evenzovele politieautos!! 
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     Terwijl alle groepen één voor één worden afgevoerd naar de bus-
jes zingen De Hakhorst Singers op de wijs van We”ll Meet Again vrien-
den tot ziens. Van boulen komt niks meer en als laatste verlaat ik het 
terrein. Als ik het hek sluit hangt daar nog een spandoek aan met de 
tekst “Old Lives Matter”.    
 
        Piep, piep,  piep, 
piep. De wekker gaat af 
en ik ben blij dat het 
maar een vervelende 
droom was. Terwijl ik de-
ze droom probeer op te 
schrijven zingt George 
Harrison “All Things Must 
Pass” en ik denk sommige dingen kunnen wat mij betreft niet snel 
genoeg voorbij gaan. 
 
Boule voorzichtig en met plezier.  
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                 Gehuldigd 
 Joost Jacobs, Hans Vossebeld, Janny Vossebeld en 

Rob van der Werve 40 jaren lid 

     Op een zonnige zomeravond in juli maakten 4 jubilarissen hun    
entree op een bijzondere manier. Nadat alle clubleden waren ontvan-
gen door de gemondkapte gastvrouwen Diny en Irene werden de jubi-
larissen naar hun (buiten) plaats verwezen, op de voorgrond van het 
totale gezelschap. Er was koffie met gebak, voorzien van het clublogo 
en het cijfer 40. JBC De Hakhorst wilde graag haar jubilarissen in het 
zonnetje zetten vanwege hun 40-jarig lidmaatschap.                          
Aansluitend op het feestelijk onthaal zou er die avond in het           
boulodrome de ALV  plaatsvinden. De stoelen stonden buiten klaar,   
in de vorm van een halve maan, keurig op 1 1/2 meter afstand van      
elkaar. Op sommige plaatsen na. Echtparen behoefden geen afstand 
van elkaar te bewaren. Zo-ook het jubilerende echtpaar Janny en Hans 
Vossebeld. Beiden hadden het spannend gemaakt vanwege de twijfel 
of zij al dan niet zouden komen vanwege het Corona-besmettings-
gevaar. Het ontvangstcomité werd toch nog verblijd door hun aanwe-
zigheid. Beiden hebben als vrijwilliger meegeholpen de club groot te 
maken zoals zij nu is.            
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Trudy van der Werve, die in het verleden ook haar steentje heeft bij-
gedragen voor de club, wandelde met Rob het terrein op. Trudy heeft 
een aantal jaren terug afscheid genomen van JBC De Hakhorst. Rob 
daarentegen heeft zijn lidmaatschap aangehouden en zijn sporen ach-
tergelaten als vrijwilliger bij de club. Ook Joost Jacobs was van de par-
tij. In de notulen komt de naam Jacobs veelvuldig voor, ergo, ook de-
ze familie was bekend in het vrijwilligerswerk voor de vereniging. 
Maar, Joost houdt het graag kort, dus bij deze.     
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        Er werd door de voorzitter, zoals beloofd, een korte toespraak 
gehouden en een blijvende herinnering uitgereikt aan Joost, Rob, Jan-
ny en Hans.   
Joost voegde nog een persoonlijke boodschap toe aan de toespraak 
van de voorzitter.  Met een stevig applaus van de aanwezigen werd 
met recht nogmaals waardering uitgesproken naar de jubilarissen.   
De vereniging kan met trots zeggen dat er anno 2020 vier clubleden 

zijn die vanaf de oprichting van JBC De Hak-
horst de club trouw zijn gebleven. Tijdens de 
afronding werd er nog een bloemetje uitge-
reikt. 
 
Irene Maes-van der Werff 

Commissie Voorzitter, vz            

Coördinator, co 

Taak Telefoon/ e-mail 

Audio/visuele 

apparatuur 

Cees Vendeville co. algemeen 0630433079 

Banen Arie Wijnbelt vz. algemeen 033-4943810 

Begeleiding   

nieuwe leden 

Martin Borst co. algemeen 0637560935 

Bouletin Frans van der Loon redactie 033-7370102 

Barrooster Ria de Weger co. barrooster barrooster@jbcdehakhorst.nl 

Facilitaire dienst Gerrit Blom co.algemeen facilitair@jbcdehakhorst.nl  

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-/software  033-2586412 

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

Website Max Bremer redactie 033-4942805 
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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. Radema-

ker en de wethouders G. van Woudenberg en  J. Mandemaker. De burgemees-

ter 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/

 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 

Openings– en speeltijden 

1) Barmedewerkers dienen tenminste 15 minuten vóór deze tijden aanwezig te zijn. 

2) Let op!!!! Op de genoemde tijden worden uitzonderingen gemaakt bij toernooien. 
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