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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.: 
11. dank Ank en Karel 15. dank Johan Nagtegaal 18. sponsornieuws           
24. knipoog 28. complimenten voor de vrijwilligers 34. gedicht  
 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag 28 december 07.00 uur.  

Het Bouletin van januari komt uit op donderdag 31 december. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren (onder voorbehoud) 

maandag 28 december 16 - 17 uur en 19.15  - 19.45 uur 
dinsdag 29 december 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) 
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!! 
 
Omdat de planning vaak wijzigt zolang de Covid19-problemen           
aanhouden wordt de agenda tijdelijk hier niet weergegeven.  
Let op nadere berichten via de Nieuwsbrieven!! 
 

Het Bestuur, de Sportcommissie en de redactie     

wensen alle lezers ondanks Covid 19 
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  Van de Voorzitter 

E n weer kunnen wij niet boulen. En als de voortekenen                             
ons niet bedriegen zullen wij genoodzaakt zijn de sluiting opnieuw te 
verlengen. We leven bij de dag, dus dat besluit zal pas tegen 1 decem-
ber worden genomen. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.  
Wat wij wel al hebben besloten is dat er geen nieuwjaarsbijeenkomst 
zal worden gehouden. Dat is op een veilige manier niet te organiseren. 
Wij denken nog na over hoe wij op een andere manier iedereen de   
beste wensen kunnen doen toekomen. 
 
     Wij proberen wel zoveel als mogelijk is in contact te blijven met   
onze leden. Zo hebben alle vrijwilligers, die mede onze club draaiende 
houden, allemaal een kleine attentie gekregen als dank voor hun inzet. 
Dit als vervanging van de jaarlijkse vrijwillersdag, die dit jaar natuurlijk 
niet doorging. Dat werd zeer gewaardeerd en dat is door velen ook 
kenbaar gemaakt. Elders in dit blad ziet u daarover een apart artikel, 
geschreven door ons medebestuurslid Diny Lieben. 
 
     De verbouwing is zo goed als afgerond. Wat is het mooi geworden. 
Iedereen is via de nieuwsbrief uitgenodigd te komen kijken en tegelijk 
een kerststukje in ontvangst te nemen. Als sluitstuk van de verbouwing 
zal de container voor de garderobe nog worden geplaatst en aangeslo-
ten aan het gebouw. Zodra corona over is kunnen wij de nieuwe       
garderobe gaan gebruiken. 
De kluscommissie gaat hiervoor plannen maken. 
 
     Ik wens -ondanks alle beperkingen- iedereen een fijne                     
decembermaand. 
Hopelijk kunnen wij elkaar snel weer treffen op de boulebaan. 
 
Ad Kooijman. 
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Van de secretaris 

Bestuursvergadering 
Artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement meldt dat                                          
het bestuur voor zover mogelijk éénmaal per maand vergadert.                        
In alweer de laatste maand van het jaar 2020 hoopt het bestuur dan ook 
in de ochtend bij elkaar te komen op donderdag 17 december.   

Mailbox                   

-Via een skype-bijeenkomst Rabo ClubSupport is de melding gemaakt 
dat JBC De Hakhorst  € 236,89 ten dele is gevallen. Hartelijk dank voor 
jullie stemmen. De opbrengst ligt een stuk lager dan in 2019. We hopen 
in 2021 meer ruimte/gelegenheid te krijgen voor promotie.      
-De Grote Clubactie meldt dat er half november al 2 miljoen loten     
waren verkocht. De verkoop loopt nu ten einde. Blij verrast zijn we te 
melden, dat er “achter gesloten deuren” toch nog 100 contante  loten 
zijn verkocht. Online kan er nog verkocht worden t/m 30 november. 
Voor ons betekent dit dat we wachten op de bekendmaking van de trek-
kingsuitslag.  Degenen die een machtiging hebben uitgeschreven en 
winnaar zijn ontvangen in januari een cheque. Voor de contant verkoch-
te loten kijk vanaf 10 december op clubactie.nl voor meer  informatie en 
wat te doen.                                                                                                           
-De contributiebijdrage van de NJBB bedraagt voor het jaar 2021            
€ 23,00. Dat betekent een verhoging van € 0,50 ten opzichte van 2020. 

Aanverwante zaken                      

-Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig      
december. Zo staat het in de STATUTEN beschreven. In het HUISHOUDE-
LIJK REGLEMENT, welke daaraan gekoppeld is, staat in artikel 16 ver-
meld dat het bestuur zorgt voor publiciteit binnen (en buiten) de ver-
eniging. Daarbij denk ik aan de Nieuwsbrieven. Eind oktober 2 stuks,     
1 over de sluiting van de club en 1 over de container voor het oud      
papier. In november nogmaals een aantal Nieuwsbrieven over o.a. de 
verlenging van de sluiting en een welkombrief. Tot nu toe reageren de 
clubleden zeer positief op de welkombrief.      
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-Regeren is vooruit zien zegt men. Het bestuur heeft op haar actielijst 
geregistreerd dat zij voor 2022 de postbus wil opzeggen. Van de 
postbus wordt nog amper gebruik gemaakt. Tegenwoordig gaat alles, 
op 1 bank na, via het digitale verkeer. We hebben nog 1 jaar om hier-
over na te denken.                                                                                                    
-Aangaande de ledverlichting: de Gemeente Leusden is in het kader 
van de energietransitie ook bezig met plannen voor de verenigingen. 
Zij is in gesprek met twee aanbieders die ook ons geoffreerd hebben. 
Wij wachten de onderhandelingen van de gemeente met hen af.         
-Optimistisch als we zijn agenderen we onder voorbehoud de Alge-
mene Ledenvergadering (ALV) op 15 april 2021.             
-Over de reeds bezorgde attentie aan de vrijwilligers zal elders in dit 
blad (zie pagina 29)worden gesproken. Rest mij enkel nog de vraag, 
en ik doe dat met klem, of degene die deze attentie nog niet ontvan-
gen heeft zich bij het secretariaat wil melden!! Dan bezorgen wij 
hem alsnog, met oprechte excuses.  

 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering is onder voorbehoud gepland op 

donderdag 15 april.  

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 ! 
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Ank en ik bedanken het bestuur van JBC De Hakhorst voor het 
cadeau dat we kregen voor ons vrijwilligerswerk.                              
We waren erg verbaasd dat Joop ons wat kwam brengen.                   
In deze moeilijke tijd was het een fijne verrassing. 
 
Hartelijk dank. 
Ank en Karel Christ 

Nieuwe leden 
Gerrit van Valkengoed                                             
m.i.v. 21 september 2020 
Ad Inkenhaag m.i.v. 8 oktober 2020 
Welkom, Gerrit en Ad. 

Opzeggingen 
Peter Saul op 29 oktober 2020 
Petra en Ad van der Kuij op 2 november 2020 
Leny Bleeker op 2 november 2020 
Nely en Bertus Verschuur op 4 november 2020 
Wil Bennink op 4 november 2020 
Piet Schilder op 5 november 2020 
Ute Kooij-Jung op 6 november 2020 
Anneke Swart-van der Linde op 12 november 2020 
Johan Nagtegaal op 12 november 2020 
Janny Lit op 13 november 2020 
Frans Mestrom op 13 november 2020 
 
Totaal aantal leden op 21-11-2020 conform telling onderaan de      
ledenlijst = 261 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 21-11-2020 staan op de website. 
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Interne competities 
Onder normale omstandigheden streeft de Sportcommissie ernaar 
om onze interne competities in de maand november af te ronden. 
Door Covid19 gaat dit niet meer lukken. Onze club blijft in ieder geval 
t/m zondag 29 november gesloten. In de Sportcommissie zijn verschil-
lende scenario’s besproken wat we met de huidige competities gaan 
doen.  Hierbij moet u denken aan: 
- Speelmogelijkheden door laten lopen in januari 
- Huidige stand hanteren als eindstand 
- Competities van 2020 als niet gespeeld beschouwen 
Er zit ook nog een verschil tussen de doubletten- en triplettencompe-
titie. De triplettencompetitie wordt in de huidige vorm voortgezet en 
de doublettencompetitie wordt in 2021 samen met Amicale opgezet. 
Promotie en degradatie zal hier dus niet meer plaatsvinden.  
We hebben besloten een beslissing hierover begin december te ne-
men als er meer bekend is wat de speelmogelijkheden zijn.  
 
     We moeten natuurlijk wel een opstart maken voor de competities 
van 2021. Voor de triplettencompetitie kunnen teams zich nu opge-
ven bij Arnold via arnoldvanderloo@kpnmail.nl 
Zowel de bestaande als nieuwe teams moeten zich, als team, opge-
ven. Dit doet één speler van het team. We hanteren hiervoor geen 
maximumaantal inschrijvingen. Deze competitie zal zoals we gewend 
zijn op één dinsdagavond in een maand worden gespeeld. 
 
     Voor de nieuw op te zetten doublettencompetitie met Amicale 
geldt een maximum van 20 teams van De Hakhorst, of 40 spelers van 
onze club als er combinatieteams inschrijven van De Hakhorst en 
Amicale. Omdat hier een maximum wordt gehanteerd is de volgorde 
van inschrijven belangrijk.  

mailto:arnoldvanderloo@kpnmail.nl
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     Van Amicale mogen 10 teams, of 20 spelers, inschrijven.                              
De WODOCO komt hiermee te vervallen. Spelers die aan de WODOCO 
meededen kunnen zich ook inschrijven voor deze doublettencompeti-
tie. Deze competitie wordt waarschijnlijk op één woensdagavond in 
de maand gespeeld en u speelt die avond of bij de Hakhorst of bij 
Amicale. De voorlopige planning is; 27/1, 24/2, 24/3, 28/4, 26/5, 21/7, 
25/8, 29/9, 27/10 en de slotavond op 24/11. De inschrijving hiervoor 
gaat via OnTip. U wordt hierover nader geïnformeerd middels een 
nieuwsbrief. 
Wacht dus niet te lang met inschrijven. 

HALLO HAKHORST VRIENDEN! 
 
Na ruim 23 jaar is er voor mij een einde gekomen aan het boulen! 
Ben inmiddels 85 jaar. Ik voel mij prima, maar wat lichamelijke on-
gemakken laten het boulen niet meer toe! 
Ik dank jullie allen voor de vele gezellige jaren bij JEU DE BOULES-
CLUB DE HAKHORST. Ik zal jullie missen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Johan Nagtegaal, 
De Koperhorst/Paladijnenweg 38 
3813KD Amersfoort 

Attentie. 
Er reed een geluidswagen door de straat 
"voor actievoeren is het nu te laat, 
maar wij maken bij dezen alom bekend, 
een ieder wordt dit jaar iets minder verwend, 
de Goede Sint die zit op roetveegzaad." 
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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.  

O eps, in de editie van november was de pagina met de advertenties 
van de Korf met café Monet en George Dining als ook Dames- Heren 
Kapsalon Charly weggevallen. 
Geluk bij een ongeluk(je) stond De Korf wel in het sponsornieuws met 
het motto ‘Thuis genieten, elke dag van de week’. Daarom attenderen 
wij jullie graag ook nog even op Kapsalon Charly. Wil je er keurig        
geknipt bij zitten met de feestdagen? Maak dan online een afspraak via 
www.kapsaloncharly.nl of bel 033 494 1303 
 
Wat brengt het coronavirus teweeg? 
     Met deze vraag hebben wij in het sponsornieuws van november 
aandacht gegeven aan onze sponsors die geraakt worden door de     
coronacrisis. 
Onder het motto “Samen staan we sterk”  hebben wij jullie opgeroe-
pen onze sponsors een hart onder de riem steken, door vooral hen niet 
te vergeten. 
Uit reacties van onze sponsors blijkt dat dit ook gebeurt. Dat is mooi te 
horen. De sponsors zijn jullie er erkentelijk voor! 
 
     En onze sponsors zijn behoorlijk creatief om omzet te (blijven) be-
werkstelligen. 
Zo heeft Jeroens Paviljoen aan ’t Erf een kerstactie opgezet en in      
samenwerking met de winkeliers van de Hamershof de Kerstbox XL  
bedacht. De inhoud van de box, boordevol met  diverse lokale          
producten van de winkeliers, met kerstgeschenken en kortings- en 
waardebonnen. Alles voor een waarde van € 60 voor nu € 39.95. 
Kijk maar eens op www.jeroenspaviljoen.nl 
 

http://www.kapsaloncharly.nl
http://www.jeroenspaviljoen.nl
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     Trouwens bij onze sponsors zijn er altijd wel weer ontwikkelingen 
die vermeldenswaard zijn. 
Zo is Van Slooten Decokay aan de 
Hamersveldseweg 22 ook een UPS 
Access Point.  Afhalen of afgeven 
van pakketten.  
En bij Van de Burgwal Wonen en 
Slapen is sinds oktober de pedicure-
salon ‘De Tabakssteeg’ (inpandig) gevestigd. Ilonka van de Burgwal 
heeft daar nu haar praktijk. Tel. 06-51145880. 
 
     Ook een trouwe sponsor is Computerstore Foto Verhoeff aan de 
Brouwerij 12 aan de buitenkant van winkelcentrum Hamershof. Hier 
kan men terecht voor alles op het gebied van computers, tablets, 
smartphones en (huis)telefoons. Zeker nu er veel thuis digitaal ge-
werkt wordt geven zij extra voorlichting en informatie. Ook voor repa-
raties is men bij hen aan het goede adres.  
En vanouds zijn zij natuurlijk bij uitstek de fotospecialist in de regio. 
Of het nu gaat om een nieuw fototoestel of maken van pasfoto’s. 
      En een nieuwe service: sinds ‘Kopie en Druk’ gestopt is kan men 
nu terecht bij Computerstore Foto Verhoeff. Met speciale afdrukap-
paratuur verzorgen zij al het kopieerwerk. 
 
     The Read Shop Express gevestigd in De Biezenkamp en in Amers-
foort aan de Leusderweg heeft een heel breed assortiment van agen-
da’s, boeken, tijdschriften, wenskaarten, schrijfwaren en kantoorbe-
nodigdheden. 
Juist nu de avonden langer worden, kan men hier uitstekend terecht 
voor tijdschriften en boeken. Wanneer je de winkel binnenstapt, zul 
je verrast zijn over de ruime keuze die geboden wordt. Juist in deze 
‘cadeauperiode’ zijn er veel nieuwe titels op voorraad en mooie ge-
schenken verkrijgbaar. Wil je liever niet naar de winkel, dan is er de 
mogelijkheid om via www.readshop.nl te bestellen. Eventueel gratis 
thuisbezorgd. 
 
 

http://www.readshop.nl
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     Herbrink Makelaars o.g., gevestigd aan de Hamersveldseweg 56,   
is sterk gevestigd in regio Eemland en al meer dan 25 jaar actief.      
Als geen ander kent het team van Herbrink de markt en haar diversi-
teit aan woningen.  
Zij adviseren bij de aankoop en verkoop van woningen. En zij begelei-
den de klanten uiteraard graag bij het vinden van een droomhuis. 
Ook voor taxaties, gratis waardebepaling of bouwkundige inspecties 
biedt Herbrink hun diensten aan. En wat te denken van de             
nieuwbouwprojecten Maanwijk en Hof van Liz.  
Uiteraard is men bij Herbrink dan aan het goede adres. 
Kortom: Herbrink Makelaars is thuis in de markt en de plek waar    
koper en verkoper elkaar ontmoeten! Mochten er plannen zijn?     
Dan weten jullie waar je terecht kunt! Tel.: 033 4 950 950 
 
     En ook nu blijven we jullie oproepen om te kopen en te besteden 
bij onze sponsors. 

Graag verwijzen wij daarbij als geheugensteuntje naar onze website 
www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren. 
Je komt dan rechtstreeks op de pagina met logo’s en een toelichting 
op de activiteiten van al onze sponsors. Met een klik op het logo kom 
je direct op hun bedrijfswebsites. 
 
 

Om  zeven uur is er warm buffet, om half acht 

lauw buffet en om 8 uur koud buffet!!!! 

Zíj steunen nl. uw club!! 

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

  Arnold’s Arnold’s 
H et is 20 november en Edith en ik zitten                                         
samen  aan de eettafel. Edith zit zich geestelijk                                     
voor te bereiden op de komende kerstdagen door                               
ideeën  op te doen in het blad Kerststyling.  
Ik moet me daar niet mee bemoeien. Ik houd 
me maar bezig met belangrijkere zaken.       
Ik doe aan brains training. Cryptogrammen, 
Sudoku, FreeCell, Klondike en nog meer van 
dat soort geneuzel. Ze zeggen dat dit goed is 
en dat geloof ik wel. Terwijl ik de omschrij-
ving “weekbladmonitor waarop radarbeel-
den te zien zijn” probeer te ontcijferen kijkt 
Edith op van haar stylingboek en vraagt “mis 
jij het boulen eigenlijk”?  
 
      Nu had ik kunnen reageren met de vraag 
hoe kom je daar nu ineens bij terwijl je in dat 
blad zit te kijken. Maar mijn ervaring heeft me geleerd dat dat geen 
zin heeft. Dat lokt alleen maar moeizame discussies uit. Vrouwen kun-
nen dat gewoon, met het één bezig zijn en ergens anders over  begin-
nen. Mijn radar verplaatst zich van de weekbladmonitor naar het bou-
len. Ik schrik van mijn reactie op de vraag. Eigenlijk niet, zeg ik. Edith 
glimlacht naar me alsof ze dat antwoord had verwacht. Ongevraagd ga 
ik over op het geven van een verklaring waarom ik het niet mis. Na de 
eerste lockdown, waarin ik het boulen heel erg heb gemist, was het 
fijn om weer contact te hebben met andere leden. Ondanks de geno-
men coronamaatregelen, die op mij vaak onnodig overkwamen, kreeg 
ik weer plezier in het spelletje. En het vaak mooie weer speelde na-
tuurlijk ook mee. Toen we naar binnen moesten werd het al minder en 
toen de verbouwing begon was ik blij dat we de beslissing moesten 
nemen om de tent op 16 oktober weer te sluiten.  
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     Tja, en nu zijn we weer 5 weken verder (als u dit leest 6 weken) en 
het boeit me niet meer zo. Edith kijkt me begripvol aan. Daarbij komt 
dat je het contact met andere leden verliest, ga ik verder. Wat ook 
meespeelt is dat er mensen op de club die me erg na staan positief 
getest zijn met alle gevolgen van dien. Gelukkig zijn ze er weer goed 
uitgekomen maar toch, het komt wel erg dichtbij. De kans dat we niet 
meer in staat zullen zijn om onze huidige competities af te ronden is 
niet ondenkbaar en bij het opzetten van de nieuwe doublettencom-
petitie met Amicale krijg ik niet de medewerking welke ik verwachtte. 
Tel daarbij op dat het 
Sinterklaastoernooi 
niet doorgaat en de 
kans klein is dat er een 
Kerst- en Oliebollen-
toernooi komt als de 
bar gesloten blijft. Dan 
blijft er voor maximaal 
30 personen weinig ge-
zelligheid over.  
 
     Nou, zijn dit genoeg redenen om het boulen op dit moment niet te 
missen, vraag ik. Ze glimlacht en duikt weer in haar kerststylingblad, 
terwijl ik door blijf mijmeren. Ik denk aan de mensen die hebben op-
gezegd in het laatste Bouletin en waarvan ik dat niet had verwacht. 
Het zal toch niet zo zijn dat mijn naam straks ook bijgeschreven kan 
worden tussen die van Bep en Henk, Nel, Miep, Louis en Mia? Heb-
ben die mensen ook eerst getwijfeld zoals ik nu doe? Ik ga er voorals-
nog van uit dat de motivatie en plezier vanzelf weer terugkomt als we 
weer open mogen met de kantine erbij. Ik verplaats mijn aandacht 
weer naar de cryptische omschrijving en zeg hardop 
“panoramascherm”. Edith kijkt vragend op uit haar blad en nu is het 
mijn beurt om te glimlachen.  
 
Doe andere gezellige dingen zonder boulen 
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Ook in Leusden!!! 
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Hart voor alle vrijwilligers. 

E en vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. 
Onze club mag zich verheugen in een enorm aantal clubleden die het 
reilen en zeilen in goede banen leidt en trouw de werkzaamheden   
uitvoert. 
Dit geeft ons een prachtig aangekleed park rondom de accommodatie 
met weelderig groen en in elk jaargetijde een feest aan kleur.  
 
     Met dank natuurlijk aan de Groencommissie. En wat dacht u van het 
wekelijks "dweilen" van de banen, zodat wij prettig kunnen spelen.  
Een behoorlijk intensieve klus met dank aan de banencommissie.     
Ook leuk is het te merken dat iedereen er ook plezier uit haalt en zich 
verantwoordelijk voelt. 
Laten we de “vliegende keep” niet vergeten, onze kluscommissie, die 
op onmogelijke vragen mogelijke antwoorden weet te vinden. Hamer 
en spijkers, maar ook afvoeren en leidingen, niks is hen te gek en zij 
zorgen voor een soepele werking van alle huissystemen. 
Dan hebben we achter de schermen ook nog diverse commissies die 
hun taken ook hebben opgepakt om bijvoorbeeld een maandelijks   
gevuld Bouletin te kunnen leveren en dat gaat niet vanzelf. Iedereen is 
graag op de hoogte van clubzaken maar zie dat maar als kopij geleverd 
te krijgen.  
Dit jaar kregen we ook met “CoCo’s” te maken, Coördinatoren Corona- 
maatregelen. Zij moesten ons wijzen op 1,5 mt. afstand, handen desin-
fecteren, looproute volgen, pfewww, best moeilijk om je eigen mede-
leden hierop aan te moeten spreken, maar zij hebben zich met volle 
overtuiging van hun taak gekweten. 
Ook de sportcommissie is enorm actief geweest, zij hebben als geen 
ander telkens de plannen moeten bijstellen vanwege restricties die 
door de overheid werden opgelegd. Heb je net een programma rond-
gebreid en dan blijkt dat er weer beperkingen worden opgelegd of een 
totale sluiting. Binnen korte tijd is er door de sportcommissie ook een 
reserveringssysteem opgezet waardoor we door konden spelen zonder 
de corona-regels te overtreden. 



 29 

     Huishoudelijke zaken in een club zijn vrijwel onzichtbaar maar je 
mist het meteen als dit niet goed geregeld is en zeker wanneer er 
meer zaken bijkomen die niemand had voorzien. Allerlei middelen 
voor de corona-maatregelen moesten gezocht en gevonden worden.  
De barbezetting blijft een behoorlijke puzzel vooral met de eis tot         
1½ mt. afstand. Voorheen kon je op elkaar terugvallen door de be-
zetting van 2 personen maar nu sta je alleen. En dan ook nog een kas-
sa-systeem dat meer van je vraagt dan wat gebruikelijk was. Toch is 
het gelukt met alle inzet. 
 
     Om al deze vrijwilligers te bedanken hebben zij een attentie ont-
vangen namens onze vereniging met daarbij de dank voor alle inzet, 
creativiteit, meedenken, oplossen en gewoon doen. 
 
Namens het bestuur, 
Diny Lieben 
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Corona 
Melodie: Waarom fluister ik je naam nog (Benny Neyman) 
 
Gedachten …… 
aan lange slapeloze nachten 
toen niets ons leed nog kon verzachten 
door jou, Corona, ja door jou. 
Verloren…… 
haast hadden wij de moed verloren, 
wij wisten ook niet van te voren 
dat dit zo heftig wezen zou!  
 
Refrein: 
Maar waarom noem ik steeds jouw naam nog 
of ik bij jou wil zijn, 
dat heb jij zeker niet verdiend toch? 
daarvoor gaf jij ons te veel pijn. 
 
Waarom zweef jij steeds door mijn hoofd heen 
alsof je bij me bent? 
Jij bracht ons immers slechts ellende, 
ach had ik jou maar nooit gekend 
 
Mijn leven …… 
het gaat z’n gang, mijn nieuwe leven, 
maar dikwijls denk ik toch nog even 
terug aan het vroegere normaal. 
Verlangen …… 
ik voel een virusvrij verlangen  
naar een tijd die morgen aan mag vangen 
met vrijheid voor ons allemaal. 
Refrein: 
 
Vergeten …… 
hoe kan ik jou nog ooit vergeten? 
Jouw sporen zijn diep ingesleten 
door golven virus, wijd verspreid. 
Maar dromen …… 
we zullen altijd blijven dromen 
dat jij echt nooit terug zal komen, 
die hoop leeft alom wereldwijd 
Refrein: 
 
Max Bremer 
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  Kerstattentie van het Bestuur aan de clubleden 
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‘Op je oude dag’, reactie. 
Ter toelichting op mijn gedicht ‘Op je oude dag’ in het vorige Bouletin 
schreef ik dat ik de auteursnaam van het oorspronkelijke werk niet wist. 
De titel die mij werd doorgegeven door Madeleine luidde ‘Gedachten 
als je ouder wordt’.  
Door die als zoekterm te googelen kwam ik op websites waar stond dat 
de auteur onbekend was. 
Echter, Femke van Houten heeft het gedicht herkend met als oorspron-
kelijke titel ‘Ik ben nog fit van lijf en verstand’. 
Dat is geschreven door Annie M.G. Schmidt. Achteraf vind ik haar stijl 
wel herkenbaar. 
Daarbij past een woord van dank aan Femke. 
 
Max Bremer 

Nabrander 

 

 

En eerder inzien!!!!! 
Kijk op: www.jbcdehakhorst.nl en klik op de homepagina op 

de knop clubblad. Uw Bouletin staat daar al een aantal da-

gen eerder dan u de gedrukte vorm ontvangt!! 
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  Bouletermen  
       

  Accoster                    Zeer goed plaatsen ; de speler plaatst zijn boules zeer dicht bij het but.  

  Ajouter                      Een punt maken dat bij de eindscore geteld wordt.  

  Aller au bout              De finale van een toernooi behalen.  

  
Aller à Rome sans  
voir le pape Dicht bij de overwinning zijn en op het laatst toch nog verliezen.  

      Tot op 12 punten komen en niet winnen.  

  Arbitre   De scheidsrechter.  

  Avoir l’avantage    (de voordeelsituatie hebben) Hierbij heeft u meer boules dan  uw tegenstander,  

      of bij een gelijk aantal heeft u een punt op het terrein liggen 

  Avoir le point   Een van de boules ligt dichter bij het but dan de beste boule van de tegenstander  

  Balancier      Het maken van de armbeweging tijdens het werpen van de boule.  

  Bâtard    Een punt dat niet goed maar ook niet slecht is. De tegenstander aarzelt of hij zal  

      schieten of niet . Hoewel zo'n punt (boule) niet vlak bij het but ligt,doet het toch mee. 

  Belle     De laatste en beslissende partij bij een "best of three". De tweede partij is "la ravanche.  

  Bétonner     Voordurend blijven verdedigen ; Het spel sluiten ; dichtmetselen ; geen enkel risico nemen.  

  Biberon    De boule ligt tegen het but aan. Het woord betekent letterlijk een fles van een baby.  

  Bien joué    Mooie bal, goed gespeeld. Wordt vooral veel gezegd in Frankrijk.  

  Bouchon    Houten balletje waar naar toe geworpen wordt.  

  Blijver   Een doeltreffend getireerde boule die door zijn ligging een (potentieel) punt oplevert.  

  Blijvertje   Jeugdig petanquetalent die meer dan eens bewezen heeft zich te kunnen meten met de top.  

  Bon Homme    Een compliment aan een zeer goede speler.  

  Bonne Maman    Een manier van rollen op een glad oppervlak waarbij de speler voorover buigt en de  

      boule loslaat vlakbij zijn/haar voeten. 

  Bonnes Nouvelles     Goede berichten: de tegenstanders verprutsen twee of meer boules...  

  Boule    (bal, bol, kogel) De metalen bal waarmee petanque wordt gespeeld.  

  Boule de fort   Een variant van jeu de boules uit het Maine-Loiregebied.  

  Boule en bois    Slechte boule.  

  Boules    De ijzeren ballen waarmee petanque gespeeld wordt. 
 

Petanque uitdrukkingen 
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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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