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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 paginanummer: 
10 en 11. acties steun uw club 14. dank Greet en Michiel Visser 16 en 17. tussen-
standen interne competities 20. betalen met de pin 24. sponsornieuws 26. vacatu-
res 31. Arnold’s knipoog 41. verbouwingsnieuws 
 

Kopij  inleveren uiterlijk dinsdag 27 oktober 07.00  uur.  

Het Bouletin van november komt uit op vrijdag 30 oktober. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 

maandag 26 oktober 16 - 17 uur en 19.15  - 19.45 uur 
dinsdag 27 oktober 12.15 - 12.45 uur 

Sportcommissie-          Anton Kunenborg                    0653955070        
voorzitter                     sc@jbcdehakhorst.nl 

Voorzitter Ad Kooijman 0649896145  
  
Secretaris Irene Maes 0334944743 
 secretaris@jbcdehakhorst.nl 
 
Penningmeester vacant 
  
                                               Kees Duerink 0655363291 
                                                
                                               Diny Lieben-Schuurs                  0637113335 
                                                
                                               Martin Borst                                0637560935 

B

E

S

T

U

U

R 

 oktober 2020 



 4 

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 

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 

di. 03-11 Eerste Dinsdagtoernooi? Nog niet beslist. 13.00 uur 

za. 07-11 NPC 12.00 uur 

di. 10-11 Interne Triplettencompetitie hoofdklasse 20.00 uur 

wo. 11-11 Koffietoernooi? Nog niet beslist. 09.30 uur 

zo. 15-11 Abrona Najaarstoernooi. Ook gewoon husselen. 12.30 uur 

za. 21-11 NPC 12.00 uur 

di. 24-11 Interne Triplettencompetitie 1e klasse 20.00 uur 

za. 28-11 Sinterklaastoernooi **)? Nog niet beslist. 12.00 uur 
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  Van de Voorzitter 

T erwijl ik dit schrijf zit ik heerlijk op de camping.                                 
Even alle hectiek achter mij laten. De verbouwing van de toiletten, de 
samenwerking met Amicale, het overleg met de gemeente over het 
achterliggende terrein, het triplettentoernooi, alle coronazorgen.  Even 
een paar dagen niet over denken. 
Nou ja, nu even dit stukje schrijven voor het Bouletin van oktober. 
 
     Gelukkig merk ik dat er steeds meer mensen komen spelen. Maar ik 
merk ook dat ongewild en onbedoeld de anderhalve meter niet   altijd 
in acht wordt genomen. Gelukkig hebben wij de coronacoördinatoren, 
allemaal mensen die zich daarvoor vrijwillig hebben opgegeven. Ik ben 
daar erg blij mee. Zij herinneren u er, als dat nodig is, aan dat de ander-
halve meter nog steeds nodig is. Maar, en dat is zelfs beter, u kunt na-
tuurlijk ook elkaar er op aanspreken. 
 
     Sinds 21 september is de verbouwing van de toiletten in volle gang. 
Als het goed is dan is de verbouwing half oktober klaar en kunnen we 
beschikken over prachtige nieuwe toiletten. Een wens die na vele jaren 
in vervulling gaat. Ik denk dat iedereen hier blij mee is!  
Zolang corona nog onder ons is zullen wij de nieuwe garderobe-unit 
nog niet op zijn plek zetten. Die is te klein om aan de regels te kunnen 
voldoen. Tot die tijd kunt u uw jas kwijt op baan 1 in de speelhal. 
 
     Inmiddels hebben wij ook offertes ontvangen voor nieuwe verlich-
ting van de banen, zowel binnen als buiten. Het verlichtingsniveau is 
door een deskundig bureau gemeten en gebleken is dat het licht-
niveau te laag is. De nieuwe verlichting worden LEDlampen. Dit vergt 
weliswaar een investering, maar die verdient zich in acht tot tien jaar 
terug door een lagere energienota, en daarna zelfs een besparing. U 
hoort er nog van!  
 
     Tenslotte: blijf gezond en ook de komende maand veel bouleplezier! 
Ad Kooijman 
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Van de secretaris 

Bestuursvergadering 
De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats                                                                    
op 15 oktober a.s. Daarbij houdt het bestuur zich op veilige afstand 
van elkaar. Zij vergadert in de kantine uit voorzorg. Ruimte genoeg, 
dus mocht je een aandachtspunt hebben, meld je aan bij één van de 
bestuursleden en dan spreken we elkaar om 9.30 uur in het clubhuis. 
Je kunt vanzelfsprekend ook op de website www.jbcdehakhorst.nl  je 
licht opsteken. Daar vind je nieuws en andere wetenswaardigheden. 
Of antwoord op je vraag. Aan de taakverdeling onder de bestuursle-
den, die inmiddels 5-koppig is, wordt veel aandacht geschonken en 
initiatief genomen.   
 

Mailbox                         

- De NJBB biedt een inspiratiesessie aan met als onderwerp een gezon-
de sportomgeving. Er hebben zich geen geïnteresseerden  gemeld.       
- Over het  Districtskampioenschap Tripletten is er een update binnen-
gekomen. Wanneer je de info op onze website leest onder het kopje 
Veiligheidsregio Utrecht, zou je daar je conclusie uit kunnen trekken. 
Het kan natuurlijk zomaar zijn dat er inmiddels een Nieuwsbrief is uit-
gezonden met meer informatie over het Districtskampioenschap Tri-
pletten. Momenteel gaat het nieuws aangaande het coronagebeuren 
sneller dan ik in het Bouletin kan melden. 
- Twee afgevaardigden van het platform Sport- en bewegen komen op 
donderdag 24 september een bezoek brengen bij onze vereniging.    
Ad Kooijman en ondergetekende geven een rondleiding en gaan in 
gesprek met de dames. Daarbij bespreken we onze initiatieven en 
ideeën over hoe wij de Leusdenaren in beweging kunnen krijgen. De 
logo’s van de sportorganisaties, welzijn- en gezondheidsorganisaties 
en inwoners van Leusden die het akkoord hebben ondertekend, vind 
je op het publicatiebord in de hal en in de kantine. 
- De gemeente, te weten Wim Vos, wethouder Sport en Bewegen, 
heeft ons een bericht gestuurd aangaande de coronamaatregelen. 

http://www.jbcdehakhorst.nl
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Aanverwante zaken                            - 

Via de postbus komt er, vanzelfsprekend, ook post binnen. Zij het niet 
veel. De digitalisering speelt hier een grote rol in. Telefoons en compu-
ters draaien volop. Soms zijn er weken van 16 mailtjes per dag bij het 
secretariaat. Jullie begrijpen dat deze niet allemaal hierin vermeld    
worden.  
- Via de postbus kwam het materiaal binnen voor De Grote Clubactie. 
Zaterdag, 19 september zijn we van start gegaan met de verkoop van de 
contante loten en de verkoopboekjes.  De vlag hangt reeds ter stimule-
ring van de verkoop 
in de hal aan de 
railing. Via de hal 
kom je in de kanti-
ne en zie je de    
verkoopboekjes op 
de tafels liggen. Wil 
je daar niet te lang 
blijven staan dan 
raad ik je het          
volgende aan: In 
het verkoopboekje 
vind je de              
QR-methode. Een 
“nieuwe” manier 
voor je aanschaf 
van een lot. Of 
twee, maar drie mag ook. Wanneer je deze code scant met je 
smartphone d.m.v. je QR Droid, (ikoontje op je tel. ) dan vind je de weg 
vanzelf. Vul je bij voorkeur het machtigingsformulier in, dan is dat ook 
prima. Deponeer deze na invulling, in de ideeënbus. De contante loten 
zijn te koop via de bar. ONS DOEL: € 500 voor de herinrichting van het 
clubhuis. De verbouwing is gestart, dus aansluitend gaan we voor nieu-
we zonwering, een prijzenkast etc.  
- Op de avond van 10 augustus is er bliksemschade veroorzaakt in het 
clubhuis. Een natuurgeweld dat veel schade heeft berokkend aan o.a. 
“geschonken” apparatuur. De afwikkeling  met de verzekering loopt nog.  
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- De Rabobank geeft als coöperatieve bank ieder jaar een deel van haar 
winst aan verenigingen door het hele land. JBC De Hakhorst valt onder de 
Rabobank Amersfoort Eemland.  Met Rabo ClubSupport beslissen leden 
(van de Rabobank) mee via welke clubs een deel wordt geïnvesteerd in 
de lokale samenleving. Rabobank Amersfoort Eemland stelt dit jaar          
€ 75.000,-- beschikbaar. Leden van Rabobank kunnen tussen 5 en 25 ok-
tober stemmen op hun favoriete vereniging of stichting via de Rabo App 
of Rabo Internetbankieren. Inmiddels staan we ingeschreven bij de Rabo 
ClubSupport. Doelstelling: Het clubhuis is toe aan vervanging van het   
interieur. Daarnaast willen wij onze gasten de mogelijkheid bieden om 
per mobiel pinapparaat hun betalingen tot stand te brengen.   
Kortom,  zonwering, een nieuwe prijzenkast en een mobiele pinapparaat 
is ons bestedingsdoel. Ben je klant bij de  Rabobank en sta je daar ook 
nog als lid ingeschreven , dan kan/mag je meedoen in de stemming. Ben 
je nog geen lid, maar heb je wel een Rabobankrekening, meld je dan bij 
de Rabobank aan als lid, want ook wij hebben jouw support hard nodig. 
En vergeet niet via whatsapp al je familieleden en vrienden te stimuleren! 
- Hans Salters heeft aangegeven te willen stoppen met zijn functie bij   
Verhuur en Party’s. Diny Lieben heeft aangegeven zich te zullen oriënte-
ren in Verhuur en Party’s en dit eventueel over te nemen. En zo zien we 
het graag. Bijvoorbeeld ook bij de functie barroosteren!!! Ria de Weger 
handelt momenteel het roosteren alleen af. Ook is zij druk met het in-
werken van de barmedewerkers aangaande het bedienen van de kassa. 
Dit alles is een taak voor 2 personen. Chapeau Ria, je verdient een groot 
compliment en krijgt hem bij deze. Maarrrrrrr, wie gaat Ria assisteren? 
Op korte termijn graag!!!!!!                                                                                         
- Let op onze vacatures: We hebben je hard nodig! 
- Eerdaags wordt er een herinnering gestuurd via de mail aan de barme-
dewerkers die hun certificaat nog niet hebben behaald.  
- Voor de kascommissie, welke de jaarrekening en de financiële stukken 
van 2020 in 2021 controleert, heeft Eddie Halberstad zich als reserve   
opgegeven. 
- De notulen van de ALV, gehouden op 30 juli 2020, worden binnen niet al 
te lange tijd op het gesloten gedeelte van onze website geplaatst. 
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Nieuwe leden 
Ans Nierkes m.i.v. 16 september 2020 
 
Opzegging 
Koos en Marijke Derksen m.i.v. 25 augustus 2020 
Derk Klaverdijk m.i.v. 8 september 2020 
 
Adreswijziging (zie voor het nieuwe adres de ledenlijst op de website) 
 
Aantal leden op 21-9-2020 conform telling onderaan de ledenlijst = 259 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 21-9-2020 staan op de website. 

Hiermee willen wij graag het Bestuur en de Lief– en Leed-

commissie bedanken voor de felicitatie, vergezeld van     

bloemen, bij ons 60-jarig huwelijk. 

Greet en Michiel Visser. 
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 HFD KL Tussenstand ITC 15 september 2020    

plaats team nr spelers G W S 

1 team7 René Luijendijk+Pascale Lhoste+Harm Fledderus 12 10 50 

2 team1 Karel Christ+Rob Geurts+Paul Dijkstra 12 9 43 

3 team2 Edith van der Loo+Arnold van der Loo+Bert den Uijl 12 8 24 

4 team3 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 12 7 7 

5 team4 Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens 12 6 -5 

6 team8 Arie Wijnbelt+Dolly Wijnbelt+Tiny Ham 12 5 0 

7 team5 Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Eelke Algra 12 4 -24 

8 team10 Peter de Rooij+Wim van de Berg+Riet Bremer 12 4 -27 

9 team6 Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten 12 4 -27 

10 team9 Hennie Halla+Timo Kraak+Albert van den Tweel 12 3 -41 

         

  1E KL Tussenstand ITC 8 september 2020       

plaats team nr spelers G W S 

1 team5 Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk 9 7 44 

2 team6 Ria van Wegen+Wil Vendeville+Cees Vendeville 9 6 7 

3 team1 Frank Maes+Ans Maes+Anja Engelbert 9 5 -2 

4 team10 Irene Maes+Peter Maes+Thea Rond 9 5 -11 

5 team3 Max Bremer+Cilia Verburg+Ton Zegers 9 4 6 

6 team4 Hennie van Dijck+Anna Kruseman+Bram Kruseman 8 4 5 

7 team2 Sanne Borst+Martin Borst+Berend Heil 9 4 0 

8 team9 Ellen van de Hoek+Anneke Esko+Rikje van Straten 9 3 -28 

9 team7 Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 9 2 -21 

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

Interne Triplettencompetitie, tussenstand 
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 HFD KL Tussenstand IDC per 20-09-2020    

plaats team nr spelers G W S 

1 team1 Slimen Ben Ahmed+Koen Verf 14 12 73 

2 team5 Paul Dijkstra+Hennie van Dijck 14 9 21 

3 team3 Edith van der Loo+Arnold van der Loo 16 9 10 

4 team2 Bert den Uijl+Karel Christ 12 8 43 

5 team7 Hennie Halla+Timo Kraak 12 5 -14 

6 team6 Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt 14 5 -49 

7 team8 Ton Jetten+Pascale Lhoste 12 4 -26 

8 team9 Cees Vendeville+Wil Vendeville 14 3 -46 

9 team4 Jan Kuiper+Tom Martens 4 1 -12 

10 team10 Jenny Tijmense+Petra van der Kuij       

            

  1E KL Tussenstand IDC per 20-09-2020       

plaats team nr spelers G W S 

1 team4 Jeanot Bremer+Tjitske Moro 12 9 30 

2 team3 Albertje Fledderus+Harm Fledderus 16 8 1 

3 team5 Cilia Verburg+Tineke Holzer 12 8 28 

4 team6 Rikje van Straten+Kees Duerink 10 7 26 

5 team7 Ellen van der Hoek+Leny van Wijk 10 6 23 

6 team8 Ton Zegers +Riet Bremer 16 5 -47 

7 team10 Harry Wolters+Max Bremer 10 5 20 

8 team9 Thea Rond+Ingrid Saul 12 4 -10 

9 team2 Christien Kuiper+Anneke Esko 14 4 -71 

10 team1 Anna Kruseman+Bram Kruseman       

Interne DoublettenCompetitie 
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                     Een pinnig stukje….. 
 
     Wat beleven we met z’n allen toch een vreemd en raar jaar. Sinds we 
het Coronavirus in ons midden hebben moeten we constant nadenken om 
geen gevaar te lopen dit virus op te doen. 
Als club is het hoofddoel menselijk contact te bevorderen en sport en spel 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar nu staan er rode lijnen rondom 
het clubhuis en zijn er allerlei voorzorgsmaatregelen genomen ter          
bescherming van iedereen. Ineens staat er ook een heus “stoplicht” bij de 
toiletten. Wie had dat ooit gedacht. Het ontwijken van vrienden en kennis-
sen, om over familieleden maar te zwijgen, vergt een hele inspanning 
want wij zijn het niet gewend. 
Maar de grootste nieuwigheid staat nu alweer 2 maanden bij de bar, een 
kassa met een PIN-apparaat. Rondom de kassa zijn stickers geplakt met de 
tekst  
“Pinnen…… ja graag”  
 
     Tot 1 juli was het gebruikelijk om contant geld op zak te hebben als je 
bij de club-bar wat wilde gebruiken en dat is nog steeds mogelijk. 
Maar de vraag naar afrekenen via de PIN werd luider en contant geld is, 
mede door het virus, liever niet meer gewenst. Je ziet het in alle winkels, 
restaurants etc. en zo langzamerhand weet je niet meer beter. 
Contant geld brengt met zich mee dat er handcontact is tussen mensen en 
dat risico wil je, zeker in deze tijd, beperken. 
Voor de barmedewerkers en de club zitten veel voordelen aan het afreke-
nen met de PIN. Het tellen van het kassageld is nu in een mum van tijd  
gedaan en de PIN-ontvangsten staan de volgende dag op de bankrekening. 
De enige die niet zo blij is met deze nieuwigheid is ons Lief- en Leedpotje. 
Dat staat erg mooi te wezen op de bar maar heeft niets met dat gepin. Dus 
mocht er nog wat los geld ergens in een broekzak of portemonnee ram-
melen dan zal dat met graagte in ontvangst worden genomen door het 
Lief- en Leedpotje. 
 
Veel speel- en sportplezier. 
Diny Lieben 
Administratie 
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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.  

A ls sponsorcommissie zijn er in de afgelopen weken behoorlijk wat 
contacten met onze sponsors geweest.  
Dat heeft er onder andere in geresulteerd dat, met dank aan de klus-
commissie, van een 4-tal sponsors buitenreclame is aangebracht in de 
vorm van een spandoek.  
Het betreft de volgende sponsors: 
Van de Burgwal Wonen en Slapen, Jacco’s Cafetaria en IJssalon, Snel 
Era Makelaars en een nieuwe sponsor Dennis Timmer, Keurslager. 
 

Dennis Timmer Keurslager  
is een vakman met een moderne slagerswinkel aan De Biezenkamp   
21-23. Dennis en zijn (familie)team van  medewerkers hebben de zorg 
voor de beste kwaliteit vlees hoog in hun vaandel staan.  
Zo is er een keur van specialiteiten met dagaanbiedingen, recepten en 
bereidingstips, een uitgebreid barbecue- en gourmetassortiment.  
Hun barbecue- en rookworst is met goud bekroond. 
En wat te denken van het uitgebreide cateringassortiment. In het   
speciale folderrek bij de ingang van ons clubgebouw ligt hun nieuwe 
folder. Om van te watertanden. 
 

Van de Burgwal wonen en slapen. 
In het afgelopen jaar is de inrichting en styling van het bedrijf            
helemaal vernieuwd en is er een  prachtige en sfeervolle toonzaal   
gecreëerd aan de Zwarteweg 8 in Leusden. 
Een ideale plek om, onder het genot van een kopje koffie, woonideeën 
op te doen. U bent bij hen van harte welkom! 
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Van de Burgwal heeft momenteel 2 mooie acties: 
- De speciale actie met een assortiment matrassen, waarbij de 2e ma-
tras gratis is. 
- En een actie waarbij geldt: bij aankoop van een Eastborn boxspring 
maar liefst € 300 korting. 
 

Snel Era makelaars  
is al heel lang een gewaardeerde sponsor van onze club.  
En nu dus ook met een spandoek bij de buitenbanen.  
De heer Gerrit Willemse is met zijn team al jaren actief in de regio 
Leusden.  
Snel Era, aangesloten bij NVM, verleent alle diensten op het gebied 
van onroerend goed en is naast verkoopmakelaar, ook aankoopma-
kelaar. 
Ze hebben een eigen aanpak met onder andere een online bezichti-
gingsmogelijkheid in de vorm van een zelfgemaakte unieke video. 
Ook voor waardebepaling en taxatie ben je bij hen aan het goede 
adres. 
 

Jacco’s Cafetaria en ijssalon  
aan de Lepelaar 7 is een begrip in 
Leusden. 
Een echt familiebedrijf van vader (en 
moeder) op zoon. Jacco Maarsseveen 
levert samen met zoon Berthold en 
een hecht team uitstekende           
producten en lekkernijen.  
Paradepaardjes zijn de Black Angus Burger en Big Irish Beef Burger.  
En hun trots zijn hun luxe, ambachtelijke belegde broodjes.  
Ze gaan voor kwaliteit en echtheid. Ook voor catering ben je bij Jacco 
aan het goede adres. 
Daarnaast is Jacco al tientallen jaren een echte ijsspecialist.              
Echte Italiaanse gelato.  
Jacco is alle dagen van de week open! 
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     Tot slot vermelden graag nog onze sponsor Jules Voogt Schil-
derwerken uit Scherpenzeel.  

Zie ook zijn advertentie in dit Bouletin. Jules Voogt heeft onlangs het 
(buiten)schilderwerk voor één van onze leden naar volle tevreden-
heid uitgevoerd.  
Maar Jules brengt, nu de winter (bijna) voor de deur staat, ook graag 
vrijblijvend een offerte uit voor het binnenschilderwerk.  

Jules Voogt Schilderwerken is voornamelijk actief in de regio 
Leusden, Woudenberg en Scherpenzeel. 
 
      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! 
 

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 ! 

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

  Arnold’s Arnold’s 
I n september 2016 heb ik het al eens                                                           
beschreven, onze vakantie op Ameland.                                                          
Sinds dat bezoek hebben we dat eiland minimaal                                                 
vier keer bezocht. We zijn er helemaal weg van.                                              
Op een oppervlakte van 58,83 km2 vind je er van alles. Prachtige bos-
sen, uitgestrekte weilanden met koeien, schapen en paarden, rustieke 
dorpjes. Aan de zuidkant de prachtige Waddenzee en aan de noordkant 
prachtige duinen en kilometers zandstrand. En rust, heel veel rust.  
 
     Met heel veel zin vertrokken we op 7 september dan ook weer rich-
ting Ameland. Maar dit keer zou alles anders zijn. Vooraf werden we er 
al op gewezen dat dit eiland door verschillende artiesten is bezongen, 
het ene lied wat mooier dan de andere maar toch. Johnnie en Rijk be-
zongen het goudgele strand, Ben Steneker de teloorgang door boringen 
en Boudewijn de Groot de vondeling. De autoreis naar Holwerd was al 
anders dan anders. Mochten we andere jaren op grote stukken gewoon 
130 rijden, dit keer lag de grens op 100. Ach, het is vakantie dus waar-
om haast? En het rijdt een stuk zuiniger. Bij het vertrekpunt van de boot 
was het gezellig druk, net als anders. Het grote verschil zat hem in de 
voetgangers en fietsers en dan voornamelijk hoe ze er bij stonden. Alle-
maal met een mondkapje voor en dat is een bizar gezicht. Honderden 
mensen in de rij als bankrovers verkleed. En wij, als autorijders moesten 
de hele reis door de Waddenzee in de auto blijven zitten en dat terwijl 
we andere jaren juist verplicht waren de auto te verlaten.  
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     Nou ja, als we al die andere mensen zagen lopen met de mondkap-
jes waren wij nog niet eens zo slecht af. In de auto met een cd van 
Roger Waters op kom je de drie kwartier die de boottocht duurt wel 
door. Aangekomen op Ameland is het nog een klein kwartiertje rijden 
naar het vakantiepark Boomhienke waar we de sleutel kregen van 
ons onderkomen voor een week.                                                                            

Huize van der Loo werd huize Vlaschaard (geen idee wat de achterlig-
gende betekenis is) waar ik net als alle andere jaren geconfronteerd 
werd met kleine ongemakken zoals een veel te kleine douchecabine 
met aan alle kanten ongeveer 1½ cm ruimte of geen plek voor mijn 
toilettas 
omdat de 
twee vrou-
wen elk 
plekje in 
de badka-
mer al in 
bezit had-
den geno-
men met 
hun toilet-
artikelen.  
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     Of een eettafel waar je aan vast blijft plakken, een lamp die het 
niet doet omdat er geen stopcontact in de buurt is om de stekker in 
te stoppen en een klok die de hele vakantie op 11.32 uur staat omdat 
de batterij op is. Dat levert dan wel weer leuke momenten op als ie-
mand vraagt hoe laat het is. Maar goed, wat was er nu zo anders dan 
andere jaren? Het was veel drukker dan anders in deze periode. 
Waarschijnlijk gedreven door corona-angst om niet te reizen naar an-
dere vakantielanden hadden veel mensen er voor gekozen hun vakan-
tie door te brengen op Ameland.                                                                                              

Konden we andere jaren na een lekkere strandwandeling moeiteloos 
een plekje vinden bij Sjoerd, ’t Strandhuys of één  van de andere ge-
zellige strandpaviljoens om te lunchen, dit jaar kostte dat veel  moei-
te. Er werd zelfs geadviseerd om te reserveren. We stonden echt in 
de rij om een plekje te krijgen en in die rij werd absoluut geen 1½ me-
ter afstand gehouden. Ook in de dorpjes was het veel drukker dan 
anders.  Reserveren om een hapje of drankje te doen, het nieuwe 
normaal op Ameland.  
 
Boule en reserveer gezellig 
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Tom Martens  

spreekt  de deel-

nemers      toe 

tijdens het 

Herfsttoernooi 

Nee, hij zingt 
hier niet het 
clublied of het 
Wilhelmus, 
maar houdt op 
een enthousi-
aste manier 
een  toespraak. 
Tom  was ook 
één van de    
kundige         
wedstrijdlei-
ders tijdens 
het  toernooi 
dat  op zater-
dag  12 sep-
tember werd 
gehouden en 
besteedde de 
dag erna, dus 
de zondag, aan 
het maken van 
het onder-
staande       
verslag. 

HERFSTTOERNOOI 12 SEPTEMBER 2020!! 

J 
a, u leest het goed, Herfsttoernooi, maar nu zult u denken: de 

herfst begint toch pas officieel op 21 September? 
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Dat klopt. Volgens de meteorologische jaargetijden begint deze op 
het noordelijk halfrond op 21 september en duurt tot 20 december. 
 
     Gezien het feit dat het jaar 2020 al op zich een jaar is met hinder-
nissen en de 1½ meter maatregel, heeft de SC gemeend om het 
Herfsttoernooi toch te laten doorgaan. 
Een keuze was wel om dit buiten te laten spelen zodat er dan meer 
teams konden inschrijven. En met een deelname van 24 tams viel dit 
niet tegen. 
 
     Deze 24 teams streden dan ook ontspannen en toch met veel     
animo om de felbegeerde wisselbeker te winnen. Immers, de titelver-
dedigers Addy Meuldijk en Tom Leijen deden niet mee omdat zij    
bardienst hadden. Alvast bedankt voor de verleende service. 
Echt grote verschillen in de uitslagen van de wedstrijden waren er 
niet, een enkele daargelaten. 
Er waren 10 prijzen (vleesschotels) te verdelen welke waren inge-
kocht door de dames Eelke Algra en Tjitske Moro. Ook onze dank 
hiervoor. Deze 10 prijzen werden uitgedeeld aan de beste 10 teams. 
 

Hier volgen de gelukkige prijswinnaars: 

     Op de 10e plaats zijn geëindigd: ANDRÈ HORN/PETER DE BOER 
Op de 9e plaats geëindigd: COBIE JETTEN/TON JETTEN 
Op plaats 8 geëindigd: DICKY WILLIGENBURG /TON ZEGERS 
Plaats 7 was voor : THEA ROND/PIET BODDEMAN 
Op nummer 6: CORA MARTENS/JAN KUIPER 
5e plaats: DOLLY WIJNBELT/ARIE WIJNBELT 
Geëindigd op plaats 4: WIL VENDEVILLE/CEES VENDEVILLE. 

En dan nu de top 3:  
op de 3e plaats met 3 gewonnen partijen en met een plus saldo van 18 
punten HARRY WOLTERS / JOOP VAN KERSBERGEN 
Op een goede 2e plaats geëindigd met 3 gewonnen partijen en een 
saldo van plus 19 punten JOPIE VOOGT / MIA VAN VUURE. 
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     Gezien de reacties van de deelnemers die aan dit toernooi        
meededen is het zeker de moeite waard om verder te kijken voor              
vervolgtoernooien.  

     Op de eerste plaats en tevens winnaar van het Herfsttoernooi 2020 
met 3 gewonnen partijen en een saldo van plus 27 

CARLA DE WILDE / SLIMEN BEN AHMED. 

Alle prijswinnaars gefeliciteerd met het behalen van hun plaatsen. 

     Als afsluiting kunnen wij, de wedstrijdleiders Anton Kunenborg en 

Tom Martens, en de andere leden van de SC met een goed gevoel  

terugkijken op dit toernooi, alleen al vanwege het feit dat er weer 

een toernooi heeft kunnen plaatsvinden. 

1 SLIMEN BEN AHMED / CARLA d WILDE     3 27 

2 JOPIE VOOGT / MIA v VUURE     3 19 

3 HARRY WOLTERS / JOOP v KERSBERGEN     3 18 

4 CEES VENDEVILLE / WIL VENDEVILLE     3 17 

5 DOLLY WIJNBELT / ARIE WIJNBELT     3 16 

6 JAN KUIPER / CORA MARTENS     2 21 

7 PIET BODDEMAN / THEA ROND     2 14 

8 DICKY WILLIGENBURG / TON ZEGERS     2 11 

9 TON JETTEN / COBIE JETTEN     2 10 

10 ANDRÈ HORN / PETER de BOER     2 1 
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   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 de gedrukte vorm!! 
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               verbouwing 

Verbouwingsperiode: 
Maandag 21 september t/m vrijdag 23 oktober 
Na plaatsing van de nieuwe deur in het magazijn wordt/is op woensdag   
23 september begonnen met het slopen van de bestaande toiletruimten. 
De werkzaamheden vinden plaats door gebruik te maken van deze nieuwe 
deur. Alle boule-activiteiten kunnen daarom tijdens de verbouwing onge-
hinderd doorgang vinden. 
Op 23 september wordt/is tevens de ingang naar de garderobe stofdicht 
afgesloten en sindsdien zijn de bestaande toiletten niet meer   bereikbaar. 
Voor toiletgebruik zullen buiten vanaf die dag  luxe huurunits beschikbaar zijn. 
  

Voorlopig geen plaatsing van de externe garderobe-unit 
In verband met de coronavoorschriften zal de beoogde plaatsing van de 
externe garderobe-unit voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.              
Het gebruik van buitendeur en garderobe op baan 1 blijven dus ongewij-
zigd. Ook de kantine kan gewoon gebruikt worden. 
  

Wat gaat er gebeuren? 

De belangrijkste veranderingen worden: 
- 1 extra dames- en herentoilet 
- 1 nieuw mindervalidentoilet met schuifdeur op de plaats van de  huidige 

garderobe 
- vernieuwing van alle deuren 
- plaatsing van hangtoiletten en nieuwe urinoirs 
- toiletbetegeling met leisteen tot 1.20 m. hoogte met daarboven witte 

wandafwerking 
- 1 dubbele hangende wastafel in de dames- en herentoiletruimte 
- nieuwe LED- verlichting 
 

Planwijziging: 
De vloer in de toiletruimten wordt van PVC met eikenhout structuur. 
Hetzelfde materiaal zal gebruikt worden voor vernieuwing van de            
bestaande  tegelvloer in de kantine, waardoor een warmere uitstraling  
ontstaat. 
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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 

 Diny Lieben 2e co. 0637113335 

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/

oprichters van de club. Ook nam men al snel deel aan  districtscompetities. 

Nu, in 2020, nemen meer dan 100 leden daaraan deel. 

 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 

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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