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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.: 
13. vacatures 14. IM Fred van Riet 17. sportcommissie in coronatijd 20. tussen-
stand IDC 21. tussenstand ITC  25. sponsornieuws 27. dank Joop Kreikamp          
31. knipoog 38. De laatste speeldag (voorlopig!) 43. uitleg ventilatie hal 45. ver-
bouwing 48. gedicht. 
 

Kopij  inleveren uiterlijk dinsdag 24 november 07.00  uur.  

Het Bouletin van december komt uit op vrijdag 27 november. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren (onder voorbehoud) 
maandag 23 november 16 - 17 uur en 19.15  - 19.45 uur 
dinsdag 24 november 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  
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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!! 

 

Tot 16 november zal er niet worden gespeeld i.v.m. Covid 19. 

De agenda is onder voorbehoud!!!! 

Let op nadere berichten!! 

 

Op vrijdag 18-12 en maandag 28-12 sowieso afwijkende tijden i.v.m. 

resp. het Kersttoernooi en het Oliebollentoernooi.. 

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

za. 21-11 NPC 12.00 uur 

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

za. 28-11 Sinterklaastoernooi **)?  12.00 uur 

di. 01-12 Eerste dinsdagtoernooi 13.00 uur 

wo. 09-12 Koffietoernooi 09.30 uur 

za. 12-12 NPC 12.00 uur 

vr. 18-12 Kersttoernooi **)? 19.00 uur 

vr. 25-12 Gesloten i.v.m. Kerst  

za. 26-12 Gesloten i.v.m. Kerst  

ma. 28-12 Oliebollentoernooi **)? 19.00 uur 
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  Van de Voorzitter 

A ls ik dit schrijf is onze club al weer een veertien                               
dagen gesloten. Gedwongen door het coronavirus heeft het                                     
bestuur, in overleg met de sportcommissie, besloten geen risico's op 
besmettingen meer te nemen en de club te sluiten tot half november. 
Ontzettend jammer en wij beseffen heel goed welke impact dit heeft op 
velen van jullie, die regelmatig komen boulen en de gezelligheid en de 
sociale contacten erg zullen missen. Op dit moment loopt het aantal be-
smettingen nog steeds op. Half november gaan we weer in overleg met 
de sportcommissie kijken of de sluiting kan worden opgeheven of dat 
een langere sluiting onvermijdelijk is. Wij zullen jullie daarvan tijdig op 
de hoogte stellen via een nieuwsbrief. 
 
     Intussen gaan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen door.       
Hopelijk is er tegen die tijd een vaccin tegen het virus, zodat wij weer 
vrijuit zonder beperkingen kunnen boulen. Daarbij speelt ook de nauwe-
re samenwerking met Amicale een belangrijke rol. Samen met Amicale 
wordt gewerkt aan een gezamenlijke competitie. U hoort er meer van. 
Gelukkig is er ook nog positief nieuws: de verbouwing van de toiletten is 
nagenoeg klaar. Er moeten nog een paar kleine dingetjes worden ge-
daan, maar dan is het klaar. Het is prachtig geworden. Met veel dank 
aan de aannemer, Alfred van Veluw, die ook nog sponsor is geworden 
van onze club. Hij heeft mooi werk afgeleverd. Hier kunnen we weer 
jaren mee vooruit.  
Ook de vloer in de kantine is nieuw. Het geheel heeft een "warme" uit-
straling en dat voelt erg goed. 
De club heeft dit jaar een aantal "contante" loten gekocht. Nu we niet 
meer boulen is het lastiger deze loten aan de man te brengen. Wilt u 
een paar loten kopen neem dan even contact op met onze secretaris. 
Doen!!!! 
 
     Tenslotte: ik roep iedereen op naar elkaar om te zien. Laat iets van u 
horen, houdt de contacten in stand. Bel uw "maatjes" met wie u regel-
matig speelt eens op. Op die manier voorkomen wij met zijn allen dat 
mensen zich eenzaam gaan voelen. 
Ik wens iedereen veel gezondheid en hopelijk snel tot ziens. 
 
Ad Kooijman 
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Van de secretaris 

Bestuursvergadering 
Op 19 november zal het bestuur  bij elkaar komen om                                           
o.a. de vorderingen van de verbouwing/aanpassing van het clubhuis 
en de coronamaatregelen te bespreken. Mochten er clubleden zijn, 
die relevante onderwerpen ter sprake willen brengen, mail of bel dan 
één der bestuursleden. Op 8 oktober heeft er een extra B.V. plaatsge-
vonden. Inhoudelijk ging het over de ventilatie, de noodverordening 
aangaande de coronamaatregelen en de te verkopen contante loten 
voor de Grote Clubactie.  
 

Mailbox 
- Vanuit Lariks kwam de vraag binnen of we vrijwilligers willen voor-
dragen voor de Vrijwilligerstrofee 2020 Leusden. Vorig jaar hebben we 
hiervoor ons uiterste best gedaan en alle vrijwilligers van de vereni-
ging aangedragen voor die trofee. De prijs is toen aan onze neus voor-
bij gegaan. Dit jaar ligt dat iets anders en is er besloten volgend jaar dit 
gebeuren nog eens te bezien. Blij als we zijn met alle vrijwilligers die 
aan JBC De Hakhorst gelieerd zijn, zijn er een aantal die zich niet kon-
den bezighouden met de vereniging. Denk daarbij bijv. aan de corona-
maatregelen of de lichamelijke gesteldheid van sommigen. Mede 
daardoor wordt het lastig om een specifiek iemand aan te wijzen.  
Vanzelfsprekend verdient iedere vrijwilliger een compliment.          
Hoe, misschien met de trofee van 2021. We gaan het zien. 
- Van de NJBB zijn er diverse mailberichten binnengekomen. Het be-
kende Nieuws Bouletin en over de nieuw te nemen maatregelen die 
zijn aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. De bond 
heeft samen met het NOC*NSF en andere sportbonden besproken wat 
deze maatregelen betekenen voor de sport. Neem eens een kijkje op 
njbb.nl, want daar vind je nieuws dat meer up to date is dan ik hier 
kan schrijven. Neemt niet weg, dat de skype-bijeenkomst van de     
gemeente ook ondersteunend werkt. 6 Oktober heeft deze plaatsge-
vonden.  
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De sportverenigingen kunnen elkaar daar van tips voorzien, met de 
nodige aanvulling vanuit de gemeente. Maar ook hier haalt de tijd ons 
in.  Er werd een werksessie Proef de Sport aangeboden, waarbij we 
onze niet op te lossen vraagstukken kwijt konden. Geen animo onzer-
zijds. Onze corona-coördinatoren en al die daar mee van doen heb-
ben slaan zich krachtig door deze tijd heen.  
- AllUnited, de ledenadministratie tussen de bond en Jeu de boules-
verenigingen, heeft ons bericht dat de QR-codes van de licenties per 
11 augustus dit jaar zijn veranderd. Die code heb je nodig, wanneer je 
competities speelt. Dat wordt een SCanApp genoemd. Nu wil het dat 
de competities voor dit jaar zijn afgelast. Wil je die ScanApp toch 
downloaden, kijk dan eens op de website van JBC De Hakhorst voor 
meer informatie. 
 

Aanverwante zaken 
- 8 Oktober is het dagelijks bestuur, t.w. Ad Kooijman, voorzitter en 
ondergetekende, Irene Maes-van der Werff in gesprek geweest met 
een afvaardiging van Sport & Bewegen, Leusden. Daarbij zijn meer-
dere interessante te 
nemen initiatieven en 
toekomstige samen-
werkingen met andere  
verenigingen naar vo-
ren gekomen. Help 
Leusden bewegen zou het motto kunnen zijn. Echter, ook daar zit het 
corona-virus in de weg. Maar we laten ons niet ontmoedigen en     
zullen  alvast de te nemen stappen bespreken en op papier zetten. 
Inmiddels is de eerste Nieuwsbrief van het Platform Sport & Bewegen 
uitgegeven. Mocht je deze willen ontvangen, geef je dan op via het  
secretariaat van JBC De Hakhorst.  
- Vanuit de NJBB werden we gewezen op de mogelijkheid dat er een 
extra subsidie kon worden aangevraagd genaamd TASO ( Tegemoet-
koming Amateursportorganisaties Covid-19 ). Diny Lieben, financieel 
administrateur, is in de pen geklommen. Nu is het afwachten in     
hoeverre de vereniging  zal worden verrast.  
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- Normaliter is Party en Verhuur op het financiële vlak ook van belang 
voor de vereniging. Zoals een ieder begrijpt ligt deze afdeling stil van-
wege de corona. Diny Lieben neemt voorlopig de functie van coördi-
nator waar. Mocht er iemand zijn, die zich geroepen voelt deze func-
tie over te nemen, informeer dan bij Diny.  
- De verkoop van contante loten van de Grote Clubactie gaat momen-
teel niet zoals gepland. Zo ook de machtigingen voor de aanschaf van 
loten. In het    Bouletin van oktober is reeds uit de doeken gedaan 
hoe men toch één 
of meer loten kan 
aanschaffen. Van 
ieder lot ad € 3,00 
komt € 2,40 ten 
goede aan JBC De 
Hakhorst. De kans 
op een prijs is ver-
groot, vanwege de 
inzet van meer 
prijzen dan vorig 
jaar. Ben je niet in 
de gelegenheid 
om loten te kopen, 
maar wil je dat 
wel, mail of bel de 
secretaris en dan 
komen we er wel uit.  
- Geloof het of niet, er wordt alweer nagedacht over een te bepalen 
datum voor de Algemene Leden Vergadering van 2021. Corona of 
niet, op het einde van de 31ste december gaan we het jaar 2020 af-
sluiten en het nieuwe jaar in. En dan zal er aan de jaarstukken ge-
werkt gaan worden. Hoe het eruit ziet in maart/april 2021, wie zal het 
zeggen. Maar eerst eens denken aan de Nieuwjaarsbijeenkomst.   
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Nieuwe leden 
Gerrit van Valkengoed m.i.v. 21 september 2020 
Ad Inkenhaag m.i.v. 8 oktober 2020 
 
Opzegging 
Henk en Bep Vos m.i.v. 26 september 2020 
Nel Bos m.i.v. 27 september 2020 
Miep van Winterswijk m.i.v. 6 oktober 2020 
Cor Hoogland m.i.v. 6 oktober 2020 
Roel en Frida Madiol m.i.v. 7 oktober 2020 
Mia en Louis Hirsch m.i.v. 11 oktober 2020 
Joop Kreikamp m.i.v. 12 oktober 2020 
 
Totaal aantal leden op 26-10-2020 conform telling onderaan de  
ledenlijst = 261 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 26-10-2020 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 

Coördinator alg. verhuur/party’s per direct Diny Lieben-Irene Maes 

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



 14 

In memoriam Fred van Riet 
  

Op 13 oktober jl. is Fred van Riet, toch nog onverwachts, 
op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek.  
Fred is vanaf oktober 1996 tot december 2019  lid geweest 
en wist anderen te stimuleren met zijn nooit aflatende    
vragen en enthousiaste verhalen. Een markante man. 

 

Tot enkele jaren terug verzorgde Fred de partyverhuur.   
Ook dat deed hij met veel enthousiasme. Zelf heb ik mee-
gemaakt dat hij de spelregels ging uitleggen aan de men-
sen van een party en dat leidde nogal eens tot hilarische 
taferelen als mensen niet direct snapten wat hij bedoelde.                     
In elk geval waren de gasten enthousiast over hem. 

 

Op 10 oktober 2019 werd Fred nog geridderd voor het vele 
vrijwilligerswerk dat hij gedurende vele jaren heeft gedaan 
voor de Zonnebloem, het CNV en De Hakhorst. 

Omdat hij niet meer kon spelen was Fred vanaf 1 januari 
van dit jaar geen lid meer van onze vereniging. Niettemin is 
het gepast Fred hier te herdenken.  

 

Wij wensen zijn vrouw Alie, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte. 

De voorzitter 
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Sportcommissie in coronatijd 
Deze coronatijd is een tijd waarin wij helaas moeten roeien met de 
riemen die wij hebben. Na de eerste lockdown zijn wij voorzichtig   
opgestart binnen de geboden mogelijkheden. Terugkijkend op deze 
eerste periode is dit goed gegaan. Voor zover bekend zijn er geen   
besmettingen ontstaan. Dat is mede te danken aan de genomen  
maatregelen maar ook zeker de verantwoordelijkheid die de leden zelf 
hebben genomen. 
In de afgelopen periode zijn er, voornamelijk door Arnold van der Loo, 
2067 reserveringen verwerkt van aanmeldingen voor het husselen, 
doublettencompetitie of het oefenen door NPC teams. 
In totaal hebben 128 verschillende leden gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid om te kunnen gaan boulen. Van deze personen zijn er 17 
geweest die éénmaal de Hakhorst hebben bezocht en 72 leden zijn 10 
keren of meer geweest. Er is één uitschieter die in deze periode 61 
keer is wezen boulen.  
Een groot aantal leden vindt het risico om zich in een groep te bewe-
gen te groot. Begrijpelijk en verstandig. 
Ook in de sportcommissie maken wij de afweging na de laatst bekend 
gemaakte coronamaatregelen óf en wélke activiteiten wij nog kunnen 
organiseren. Belangrijk aspect daarin is nu om je sociale contacten en 
de reisbewegingen te beperken.   
Wij horen Ernst Kuipers die zegt dat het ernst is met het afschalen van 
de reguliere zorg. En ook Mark Rutte die zijn persconferentie afsluit 
met de oproep: 
Het is ons aan, ons allemaal, wees niet de eigenwijze persoon die de 
randjes van de regels opzoekt, wees de realistische Nederlander die 
de verantwoordelijkheid neemt als het er op aan komt. En dat is nu. 
Op grond daarvan hebben wij als sportcommissie vanuit diverse ge-
zichtspunten dit onderwerp besproken.  
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Speltechnisch zal het mogelijk zijn om te boulen. De NJBB geeft ook 
aan dat in zeer beperkte mate dit mogelijk is.   
Vanuit sociaal oogpunt is deze situatie niet eenvoudig. Zeker niet als 
je ook nog de contacten moet beperken. Zo hoorde ik in dit verband 
de opmerking ‘Van TV kijken krijg ik geen corona’. 
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is breder dan alleen 
boulen en daarom zoeken wij niet de grenzen van de mogelijkheden 
op en is het stop zetten van de activiteiten een verantwoord besluit. 
Dit betekent niet dat de commissie ook lockdown is. Want ook na de-
ze lockdown draait de wereld door. 
Momenteel is het in de top van de triplettencompetitie spannend 
welk team de kampioensbeker in ontvangst mag nemen. Dan is de 
huidige lockdown ook daar een niet welkome spelbreker. Zodra de 
mogelijkheden zich voordoen, is het wel de bedoeling deze competi-
tie volledig af te ronden. 
Vooruitkijkend naar de toernooien verwachten wij niet dat het Sinter-
klaastoernooi voor het goede doel dit jaar doorgang zal kunnen vin-
den. Daarentegen proberen wij, binnen de dan mogelijk geldende re-
gelgeving, de toernooien aan het einde van het jaar wel door te laten 
gaan. De vorm zal waarschijnlijk anders zijn dan de jaren daarvoor. In 
de komende periode kunt u zelf daar ook uw gedachten over laten 
gaan en mocht u tips of ideeën hebben, laat het ons weten. 
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   Interne competities 
Tripletten 
Toen we in juli weer mochten spelen hebben we een mooi rooster 
opgesteld om de triplettencompetitie tot een goed einde te brengen. 
Helaas, covid19 gooit weer roet in het eten. Tot 15 november kan er 
niet worden gebould en we moeten maar afwachten of we daarna 
weer open mogen. Maar goed, we moeten wel weer iets gaan plan-
nen. Zowel de hoofdklasse als de eerste klasse moeten nog twee ron-
den spelen. Voorlopig houden we de volgende planning aan. 
17 november hoofdklasse wedstrijd oktober 
24 november eerste klasse wedstrijd oktober 
  1 december hoofdklasse wedstrijd november 
  8 december eerste klasse wedstrijd november 
Mochten we later open mogen, of helemaal, niet dan zien we wel wat 
we met deze competitie gaan doen. Noteert u deze data vast in de 
agenda. 
 
Doubletten 
Toen we in juli ook weer met deze competitie verder gingen moesten 
er nog veel wedstrijden worden gespeeld. Wij hebben toen het advies 
gegeven om zoveel mogelijk wedstrijden in de zomermaanden te 
gaan spelen omdat, als we naar binnen moesten, de mogelijkheden 
beperkt zouden worden. Daar is redelijk goed gehoor aan gegeven.   
In de eerste klasse moeten 4 teams nog één wedstrijd spelen. Als we 
na 15 november weer open mogen zal dat geen probleem opleveren.    
In de hoofdklasse ligt het iets moeilijker. Hier moeten 4 teams nog 
één wedstrijd spelen, 2 teams twee wedstrijden en één team nog       
4 wedstrijden. Tja, dan heb je toch drie maanden de tijd gehad.  
 
Op de volgende pagina’s vindt u de laatste tussenstanden van de   
interne competities.  
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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 16 9 10 

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 team8 Ton Jetten+Pascale Lhoste 14 5 -29 

7 team6 Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt 14 5 -49 

8 team4 Jan Kuiper+Tom Martens 8 4 2 

9 team9 Cees Vendeville+Wil Vendeville 14 3 -46 

10 team10 Jenny Tijmense+Petra van der Kuij 0 -5 -100 

            

  1E KL Tussenstand IDC per 20-09-2020       

plaats team nr spelers G W S 

1 team4 Jeanot Bremer+Tjitske Moro 14 11 42 

2 team5 Cilia Verburg+Tineke Holzer 16 10 31 

3 team10 Harry Wolters+Max Bremer 14 9 51 

4 team6 Rikje van Straten+Kees Duerink 14 9 33 

5 team3 Albertje Fledderus+Harm Fledderus 16 8 1 

6 team7 Ellen van der Hoek+Leny van Wijk 14 7 7 

7 team8 Ton Zegers +Riet Bremer 16 5 -47 

8 team2 Christien Kuiper+Anneke Esko 16 5 -77 

9 team9 Thea Rond+Ingrid Saul 16 4 -41 

10 team1 Anna Kruseman+Bram Kruseman       
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 HFD KL Tussenstand ITC 6 oktober 2020    

plaats team nr spelers G W S 

1 team7 René Luijendijk+Pascale Lhoste+Harm Fledderus 14 11 41 

2 team1 Karel Christ+Rob Geurts+Paul Dijkstra 14 10 40 

3 team2 Edith van der Loo+Arnold van der Loo+Bert den Uijl 14 9 35 

4 team3 Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg 14 9 17 

5 team8 Arie Wijnbelt+Dolly Wijnbelt+Tiny Ham 14 7 17 

6 team4 Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens 14 7 -11 

7 team6 Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten 14 5 -19 

8 team10 Peter de Rooij+Wim van de Berg+Riet Bremer 14 4 -34 

9 team9 Hennie Halla+Timo Kraak+Albert van den Tweel 14 4 -42 

10 team5 Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Eelke Algra 14 4 -44 

      

 1E KL Tussenstand ITC 15 oktober 2020    

plaats team nr spelers G W S 

1 team5 Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk 12 8 26 

2 team6 Ria van Wegen+Wil Vendeville+Cees Vendeville 12 8 13 

3 team1 Frank Maes+Ans Maes+Anja Engelbert 13 8 12 

4 team3 Max Bremer+Cilia Verburg+Ton Zegers 13 7 20 

5 team9 Ellen van de Hoek+Anneke Esko+Rikje van Straten 13 7 3 

6 team10 Irene Maes+Peter Maes+Thea Rond 12 6 -16 

7 team4 Hennie van Dijck+Anna Kruseman+Bram Kruseman 12 5 -17 

8 team2 Sanne Borst+Martin Borst+Berend Heil 13 4 -12 

9 team7 Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen 12 3 -29 

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

 

Deze keer onder andere aandacht voor enkele mutaties van sponsors. 
Herder keukens heeft opgezegd als sponsor. Dat is natuurlijk jammer.  
Maar we zijn hen erkentelijk voor de vele jaren van sponsoring van 
onze club. 
 
Goed is het dan te kunnen melden dat we ook een nieuwe sponsor 
hebben. 
Alfred van Veluw, aannemingsbedrijf te Woudenberg. 
Mede via sponsor Jules Voogt Schilderwerken zijn Alfred en zijn team 
bij ons aan de slag gegaan met de verbouwing van de toiletgroep, 
waaronder een Miva-toilet. 
En wanneer jullie dit lezen, is de verbouwing al gerealiseerd. Zie ook 
elders in dit Bouletin. 
Alfred van Veluw is een aannemingsbedrijf, gespecialiseerd in ver-
bouw, aanbouw, uitbouw en renovaties. Ook voor badkamers, keu-
kens, etc. kan men bij hem terecht. 
Zijn er plannen in deze richting? Informeer dan gerust! Zie de adver-
tentie op pagina 12. 
 
Sponsor RondOm Podotherapeuten heeft een spandoek in de hal. 
Om hen meer onder de aandacht te brengen hebben ze nu ook een 
advertentie in dit Bouletin. Zie pagina 12.  
RondOm Podotherapeuten heeft vestigingen in Leusden, maar name-
lijk ook in Woudenberg en Hoevelaken.  
Dat is natuurlijk goed nieuws voor onze leden die daar wonen. 
Heeft u klachten aan voeten, enkels, knieën, heupen of rug?  
Dan bent u bij RondOm Podotherapeuten aan het juiste adres. 
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RondOm is er niet alleen voor sporters, maar ook voor reuma- en   
diabetespatiënten.  
Kijk op hun website voor uitgebreide informatie: 
www.rondompodotherapeuten.nl 
 
Wat brengt het coronavirus teweeg? 
Het raakt ons, op welke wijze dan ook, allemaal. Maar vooral ook   
onze sponsors. 
Op deze plaats willen we hen een hart onder de riem steken. 
Onder het motto: “Samen staan we sterk” willen wij vanaf deze 
plaats vooral de sponsors in de horecasector onze betrokkenheid   
tonen. 
Dat zijn mooie woorden, maar we vragen jullie hulp om daar ook 
daadwerkelijk iets van te laten merken.  
Nu we weer veel meer aan huis gebonden zijn, is het een mooie gele-
genheid om gewoon lekker thuis ‘uit eten te gaan’! 
Dat kan door bij onze sponsors af te halen of te laten bezorgen. 
Bij Dragon City of IndonesiahIndah in de Biezenkamp of bij  
Jacco’s Cafetaria aan de Lepelaar 7 of bij Kippies in de Hamershof. 
 
Onder het motto: ‘Thuis genieten, elke dag van de week’ heeft De 
Korf, met restaurant George dining en Monet café bezorgen en afha-
len opgezet. 
Met voor- en hoofdgerechten, of Poké’s en snacks, waaronder na-
tuurlijk hun klassieker: Saté van varkenshaas. Kijk voor de uitgebreide 
mogelijkheden op hun website: www.dekorf.nl 
 
Ook Jeroens Paviljoen op ’t Erf 14 heeft speciale ‘Corona’ acties. 
Jeroen met zijn team heeft mooie ‘producten to go’ te bieden. 
Op woensdag t/m zaterdag tussen 11:00 en 15:00 uur de Lunchbox to 
go.  
En van 10:00 - 15:00 uur de Coffee to go, de Food to go, Boeiende 
broodjes, Toffe Tosti’s en Soep van Peter. Kijk op de website: jeroen-
spaviljoen.nl 
 
 

http://www.rondompodotherapeuten.nl
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En Restaurant de Buurman in de Hamershof heeft op  
vrijdag, zaterdag en zondag van 16:30 - 20:00 uur speciale afhaalme-
nu’s ‘Corona’. 
Gevarieerde kwaliteitsmenu’s tegen aantrekkelijke prijzen! 
Kijk op www.restaurantdebuurman.nl en ontdek de vele mogelijkhe-
den. 
Bij Mike en Nadine Veeneman is hun kracht, veerkracht. 
Zo hebben zij samen met hun team het pand in de Hamershof inge-
richt als  
Buurman’s Home&Deco. Een heel assortiment met Vintage lifestyle 
producten: kandelaars, bijzettafels, verlichting, woondecoratie, kus-
sens, enz. enz.  
En ook nog eens gunstig geprijsd. Een bezoek waard! 
 
En juist in deze tijd roepen we onze leden op om te kopen en te be-
steden bij onze sponsors. 
Graag verwijzen wij daarbij 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. 

Geacht bestuur en leden.  
 
Na 3½ jaar lid ( veel te kort ) is er een einde gekomen aan het 
boulen.  Mijn mobiliteit laat het niet meer toe. Het is niet meer 
verantwoord!!  
Het doet mij pijn.  
 
Ik dank allen voor de fijne tijd die ik bij de Hakhorst mocht zijn.   
 
Joop Kreikamp.  

http://www.restaurantdebuurman.nl
http://www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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Ook in Leusden!!! 



 30 



 31 

Foto Ronald Kersten 

  Arnold’s Arnold’s 
I k heb op deze plaats al eens vermeld dat                                         
mijn knipoog niet bedoeld is om problemen of                                                   
andere zaken aan te kaarten van mede clubleden.                                                      
Ik ben geen verzoekprogramma. Ik heb één keer een uitzondering ge-
maakt omdat het onderwerp waar iemand mee kwam iets was waar ik 
me ook al een hele tijd aan liep te ergeren. Het ging toen over nare 
luchten op de baan. Nadat ik mijn frustratie van me af had geschreven 
en het was gepubliceerd had ik de indruk dat het een stuk was           
verbeterd.  
 
     De Dikke Van Dale geeft als omschrijving bij luxe aan dat het een 
weelde is en als voorbeeld geven ze een luxe badkamer aan.                                   
Ik kan me daar voldoende bij voorstellen. Bij een luxe vakantie zie ik 
wuivende palm-
bomen op hagel-
witte stranden 
voor me aan een 
azuurblauwe zee. 
En de hele dag    
personeel in de 
buurt die me van 
alles voorzien 
waar ik om 
vraag. En zo zijn 
er natuurlijk tal-
loze voorbeelden 
te noemen. Een 
luxe auto, een 
luxe villa, een luxe kerstdiner, een luxe keuken, een luxe feest noem 
maar op. En overal zie ik dan pracht en praal voor me. Alles is mooi, 
schoon,   netjes, volledig ingericht met de beste materialen, kortom 
iets waar je voor je plezier naar toe gaat.  

Een voorbeeld van luxe: palmbomen op een hagelwit strand. 
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     Toen ik las dat er twee luxe dixies zouden worden geplaatst tijdens 
de verbouwing van de oude toiletruimten was mijn verwachting dan 
ook zeer hoog. Mooie ruime units met schoon toilet, wasbak en spie-
gel met verlichting en een toiletjuffrouw die na elk gebruik alles weer 
corona proof schoonmaakte. Ik had mezelf voorgenomen meer tijd 
door te gaan brengen op deze luxe toiletten dan op de boulebanen.  
 
     Arnold, wil jij in je knipoog een stuk schrijven over die smerige 
plees die ze hebben neergezet. De verlichting werkt niet, je kunt niet 
doorspoelen, er staat geen desinfectie materiaal en het stinkt er als 
de hel. Tja, daar was ik zelf ook al achter gekomen. Twee keer slechts 
had ik er gebruik van gemaakt en mijn ervaring was vergelijkbaar met 
die van de dame die me aansprak. Alle andere mannelijke boulers 
dachten er waarschijnlijk ook zo over want toen ik weer een keer naar 
de plee wilde stonden alle mannen buiten hun behoefte te doen en 
op dat moment is het prettig dat we beschikken over 32 buitenbanen. 
Ik ben nog even wezen Googelen op luxe dixi en dan krijg ik toch heel 
wat anders te zien dan wat er bij ons was geplaatst. Ik had mezelf 
voorgenomen om, tot de nieuwe toiletgroepen in gebruik zouden 
zijn, niet meer naar de club toe te gaan. Dit was echter niet meer no-
dig, we gingen weer dicht. Ieder nadeel heb z’n voordeel.  
 
     We zijn alweer 14 dagen verder en ik ben in de gelegenheid ge-
weest om te kijken hoe de verbouwing is geworden en ik moet zeg-
gen, het ziet er gelikt uit. Prachtige toiletgroepen en een mooie vloer 
welke doorloopt in het clubhuis. Dit is wel wat anders dan de “luxe 
toiletunits”. Nu maar hopen dat we weer snel veilig open kunnen. 
Ondertussen heb ik me maar laten testen en ben erachter gekomen 
dat het virus, buiten dat het een heel vervelend en gevaarlijk virus is, 
ook nog eens heel slim moet zijn. Het nestelt zich namelijk helemaal 
achter in je strot en zowat in je hersenen waar ze alleen maar bij kun-
nen komen door een lange wattenstaaf zover mogelijk je mond en 
neus in te duwen. Gelukkig was ik negatief. 
 
Boule straks weer gezellig zonder dixies. 



 33 

Een dixi uit het verhaal in de vorige pagina’s!!! 

Aat had haar eigen lichtje meegenomen om even op de "luxe" toi-

letten een plasje te gaan doen. 
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  De laatste speeldag. 

H et was donderdagmiddag 15 oktober redelijk weer. Het was 
droog, een graad of tien dus een optie om nog even te boulen. Als   
wedstrijdleider op de fiets naar De Hakhorst had ik wel het idee: Wij 
kunnen lekker buiten spelen, maar zo halverwege kreeg ik toch wel iets 
van kouwe klauwen. Het bestuursbesluit over sluiting van De Hakhorst 
was mij nog niet bekend maar de verwachting was wel: dit wordt voor 
nu de laatste speelmiddag. Laten wij het leuk afsluiten en de spelers      
mogen onderling afspreken wordt het buiten of binnen. En het werd 
binnen. 

Inmiddels was ook het bestuursbesluit gevallen om De Hakhorst voor 
de komende vier weken in lockdown te brengen. Daarnaast werd op 
deze middag ook de nieuwe regelgeving toegepast. Het spelen in 
groepjes van maximaal 4 personen. Aangezien er 18 leden waren,   
werden er twee veroordeeld tot het spelen van een tête-à-tête. Al met 
al weer een heel gezellige middag die, voordat wij de lichten uitdeden, 
afgesloten werd met het netjes bij elkaar zetten van de stoeltjes.  
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     Dan denk je: Het wordt rustig op De Hakhorst. Maar nee hoor; ach-
ter de schermen gaan de werkzaamheden gewoon door. Of beter ge-
zegd achter de laurierstruiken. Harm en Rob zijn druk bezig geweest 
om deze behoorlijk te snoeien en zo een pad te creëren voor . . . . ?? 
Helaas, dat weet ik ook niet. Ook had Arie zich inmiddels aangesloten 
bij deze harde werkers want Arie kon nog wel wat hulp gebruiken bij 
het onderhoud van de banen.                                                                                    

     Bewapend met twee zakken milieuvriendelijk zout wordt het on-
kruid de komende vier weken bestreden op de buitenbanen. 
Vier weken, meestal een vakantieperiode, maar wij kijken er nu al 
naar uit om de boules weer te kunnen gooien. Een ieder een goede 
tijd gewenst en blijf gezond. 
 
Anton 
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Verwarming en-Ventilatie Hal  
 
Onderstaande informatiestukje is gemaakt naar aanleiding van wat 
Cor Hooijer heeft opgeschreven over het functioneren van het venti-
latie- en verwarmingssysteem in ons boulodrome. 
Cor is destijds zeer intensief betrokken geweest bij de installatie van 
het systeem. 
Juist in deze tijd waarin ventilatie van gebouwen vanwege het coro-
navirus extra aandacht verdiend, is het goed om te weten hoe het bij 
JBC De Hakhorst is geregeld. 
 
De Hal 
De hal is voorzien van luchtverwarming. Hierbij is berekend dat bij 
een buitentemperatuur van -5 graden Celsius de temperatuur in de 
hal op 18 graden Celsius kan worden gehouden. 
De luchtverwarmingsunit is aangesloten op een toevoerrooster van 
buitenlucht. 
De capaciteit van de unit bedraagt 3000 m3 per uur. 
Het aandeel verse buitenlucht kan op het bedieningspaneel worden 
ingesteld, afhankelijk van het aantal aanwezige spelers, bijvoorbeeld 
30 spelers op 30% verse lucht, enz. (nu in coronatijd is de unit op 
100% buitenlucht ingesteld). 
Is de hal niet in bedrijf, dan is de unit uit en wordt overgeschakeld op 
100% recirculatie, waarbij in de winter de hal op 12 graden Celsius 
wordt gehouden.  
 
Het systeem werkt op overdruk, wat betekent dat het aandeel bui-
tenlucht zonder afzuigventilators verdwijnt, deels via een overdruk-
rooster, maar ook door de spleten tussen de beplating. 
Tijdens het ontwerp van de installatie was de norm 20 m3 per uur 
verse buitenlucht per persoon. Gerekend is toen op 100 spelers en 50 
toeschouwers (max .3000 m3 per uur). 
De ramen achter in de hal zijn voorzien van ventilatieroosters, welke 
in de zomer open worden gezet om een muffe lucht in de hal te voor-
komen. 
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Het open zetten van de terras/buitendeuren is eigenlijk niet nodig als 
de installatie is afgesteld op het aantal spelers (in coronatijd 100% 
verse lucht), maar vanwege maximale luchtverversing staan deze bij 
voorkeur (deels) open. 
Bij veel wind kunnen deze dus dicht, zonder dat dit negatief effect 
heeft op de verse luchttoevoer. 
 
Voor de technici onder ons: 
Bij een buitentemperatuur van -5 graden Celsius en een binnentem-
peratuur van 18 graden Celsius is er in de hal een warmteverlies van 
35 kw. en een ventilatievraag van 23 kw.  
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Verbouwing toiletten en PVC- vloer kantine een feit 

S ommigen op de club vonden het moeilijk om te geloven dat de     
toiletverbouwing dit jaar nog gerealiseerd zou kunnen worden.        
Inderdaad was tegenslag de rode draad in dit project. 
Maar uiteindelijk kon het tij worden gekeerd en is de verbouwing op 
donderdag 22 oktober afgerond. 
 
     Hiervoor alle dank aan Alfred van Veluw uit Woudenberg, die hier-
aan samen met zijn rechterhand Frans was begonnen op maandag 21 
september. Eerst werd een nieuwe buitendeur naast de gaskast aan-
gebracht en werd de wand tussen het magazijn en de herentoilet-
groep verwijderd. Hierdoor kon materiaal aan- en afgevoerd worden. 
De boulende leden hebben dat met eigen ogen kunnen zien, maar 
door de verscherpte coronamaatregelen was dat daarna niet meer 
mogelijk. Het werk kon gelukkig wel doorgaan.  
 
     Alfred en Frans hebben vrijwel alles zelf gedaan. Voor schilder- en 
kitwerk werd onze sponsor Jules Voogt uit Scherpenzeel ingeschakeld 
en voor de montage van het nieuwe systeemplafond was dat Jan van 
de Hengel uit Achterveld. 

 
      

Nieuw toilet 

Nieuwe wastafel en urinoirs 



 46 

     Tijdens de 
verbouwing 
was er regel-
matig overleg 
over de voort-
gang. Het bij-
zondere van 
Alfred, met zijn 
bijna 25 jaar 
ervaring, was 
dat hij creatief 
meedacht over 
de oplossing 
van tal van niet 

voorziene vragen. Veel daar-
van is niet zichtbaar. Hij kwam 
zelfs met het aanbod om de 
wanden mooier te maken dan 
gevraagd. De  beoogde witte 
tegels met stucwerk daarbo-
ven konden daardoor zonder 
meerprijs worden vervangen 
door prachtige leistenen te-
gels met daarboven witte 
kunststof platen, die er uit-
zien als stucwerk. 
  

      
Het bestuur maakte gebruik van de geboden mogelijkheid om tegen 
een aantrekkelijke prijs de PVC- vloer in de toiletgroepen door te 
trekken naar de kantine, inclusief de ruimte achter de wedstrijdbalie 
en de bar. Daarmee is eenheid van vloerbedekking gerealiseerd en 
dat oogt erg mooi.  

Nieuwe damestoiletruimte 
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     Er wordt nog nagedacht over 
andere maatregelen om de kan-
tine aantrekkelijker te maken. 
Al met al heeft de club op het 
gebied van onze accommodatie 
een belangrijke stap voorwaarts 
gezet in dit jubileumjaar. We 
kunnen hiermee weer vele ja-
ren vooruit. 
Jammer dat er door de tijdelijke 
sluiting geen feestelijke opening 
kan plaatsvinden. De toekomst 
zal leren of hier nog wat aan 
gedaan kan worden. 
 

      
 
 
 
 
     Van de verbou-
wing heb ik een 
uitgebreide foto-
reportage ge-
maakt, waarvan 
enkele foto’s voor  
ons clubblad zijn 
geselecteerd.                             
De andere foto’s 
kunnen bekeken worden op de ledenpagina van onze website. 
 
Max Bremer 

Tijdens de verbouwing!! 
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Op je oude dag 
 
Met mij op mijn leeftijd is er niets aan de hand 
Ik ben fit nog van lijf en ook van verstand 
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie 
Als ik buk is ’t net of ik sterretjes zie 
Mijn pols iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog 
Maar ik ben nog fantastisch goed …….. zo op het oog 
 
Met steunzolen die ik cadeau heb gekregen 
Loop ik soepel en blij weer langs ‘s Heeren wegen 
En kom ik in de winkels en ook op het plein 
Wat heerlijk toch om zo gezond nog te zijn 
Wel gebruik ik een pil om in slaap te komen 
Zodat ik weer fijn over vroeger kan dromen 
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was 
Soms ben ik vergeten wat ik gisteren las 
Ook zie ik wat minder met beide ogen 
En staat mijn rug inderdaad wat gebogen 
Mijn adem is wat korter, mijn keel vaak te droog 
Maar ik ben nog fantastisch goed …….. zo op het oog 
 
Het leven is mooi maar gaat te snel toch voorbij 
Als ik kijk naar de foto’s over vroeger van mij 
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren 
Onbezorgd energiek met mijn wilde haren 
Ging ik fietsend en wandelend overal heen 
Geen spoor van vermoeidheid, althans naar het scheen 
Als ik me nu lichtelijk inspan dan voel ik dat goed 
Vanwege mijn hart en de waarden van mijn bloed 
Groot gelijk, kalmpjes aan, zei mijn cardioloog 
U bent nog fantastisch goed …….. zo op het oog 
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Ouderdom is goud, ja dat zegt men soms wel 
Maar als ik niet inslaap en tot honderd tel 
Bespeur ik mijn twijfel aan die prachtige woorden  
Die misschien niet bij mij maar bij anderen hoorden  
Mijn tanden in een glas dat op m’n kastje staat 
En daarnaast liggen bril en gehoorapparaat 
Mijn steunzolen wachten naast m’n bed op de stoel 
Dat zijn zo wat dingen die ik met twijfel bedoel 
Maar dat is niet nodig zei mijn psycholoog 
U bent nog fantastisch goed …….. zo op het oog 
 
Nadat ik ‘s morgens stram op ben gestaan 
En aan lichaamsverzorging genoeg heb gedaan 
Eet ik mijn ontbijt op m’n dooie gemak 
Voordat ik mijn dagelijkse ochtendblad pak 
En heb ik na ’t eten wat last van mijn maag 
Dan is dat vervelend, maar niet dat ik klaag 
Daarna doe ik alles wat ik dagelijks doe 
In een aangepast tempo want ik voel me gauw moe 
Maar ik zeur daar niet over en denk met een lach 
Dat die dingen normaal zijn op je oude dag 

Toelichting 

In het voorjaar stuurde Madeleine van der Veen een gedicht toe met de 
vraag of we dit konden gebruiken voor de dinershow ter gelegenheid 
van ons 40- jarig jubileum. 
Zelf had ze het van een kennis gekregen, maar onderzoek op internet 
gaf geen duidelijkheid over de oorspronkelijke auteur. 
We weten inmiddels dat de show moest worden gecanceld.                       
Madeleine vond het een goed voorstel het gedicht in het Bouletin te 
plaatsen. Toen ik het nog eens kritisch las, vond ik het thema goed aan-
sluiten bij onze clubleden maar de uitwerking in tekst rammelde nogal. 
Daarom heb ik het gedicht grotendeels herschreven met bijgaand      
resultaat. Misschien leuk om te lezen op je oude dag. 
 
Max Bremer 
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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 Tjitske Moro vz. algemeen 0622201110 

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 vacant vz. algemeen  

Sponsor Kees Duerink co. algemeen 0655363291 

Sport Anton Kunenborg vz. algemeen 0653950271 

Systeembeheer Anton Kunenborg netw. hard-/

software  

033-2586412 

Verhuur/party’s vacant co. algemeen  

 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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