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HET BESTUUR WENST DE LEZERS 

EEN  VOORSPOEDIG 2021 EN  

ALLE LEDEN TEVENS EEN   

GEZELLIG EN SPORTIEF BOULE-

JAAR!!! 

En het verdwijnen van Covid 
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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
11. oud papier 12. redactie stopt 17. sportcommissie 21. symboliek van 
het kerststukje 23. sponsornieuws 27. Frans bedankt 29. in memoriam 
Wim van Valkengoed 30. nieuwe redactie 32. hoopvol over de drempel 
37. Peter Saul 39. wazig 40. puzzel 
 
Kopij  inleveren uiterlijk maandag 25 januari tot 07.00  uur.  
Het Bouletin van februari komt uit op vrijdag 29 januari. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

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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 Januari 2021 

Oud-papier inleveren: 

Zie artikel elders in het blad op pagina 11. 
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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!! 
 
Omdat de planning vaak wijzigt zolang de Covid19-problemen           
aanhouden wordt de agenda tijdelijk hier niet weergegeven. 
 
Let op nadere berichten via de Nieuwsbrieven!! 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering is onder voorbehoud gepland op 

donderdag 15 april.  
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  Van de Voorzitter 

En weer zitten we in een lock-down.  
Niet spelen tot in elk geval 19 januari.   
  
Maar ook een positief bericht. De doublettencompetitie, die we 
samen met Amicale gaan houden is voorbereid. Velen hebben zich 
opgegeven. Het geeft hoop voor de toekomst, hoewel we nog niet 
weten of we inderdaad eind januari kunnen starten. Lukt dat niet 
dan kunnen we wellicht een of twee extra avonden inlassen waarop 
de wedstrijden kunnen worden gespeeld.  
Heel veel teams hebben ingeschreven! 
  
Hoewel de feitelijke verbouwing van de toiletten al enige tijd klaar is 
moesten nog wel de nodige aanpassingen worden gedaan in de 
nieuwe opslagruimte en in de toiletruimtes.  
Hoewel alles stil ligt heeft de kluscommissie de afgelopen weken 
elke maandagochtend met 5 man hard gewerkt om de nieuwe 
opslagruimte bij de kantine in te richten met planken en alle 
voorzieningen in de toiletten aan te brengen. Daarom hulde voor de 
mannen van de kluscommissie. 
En het is nog niet klaar, want hopelijk in januari zal de garderobe-
unit worden geplaatst. Ook dat is nog een hele klus. 
  
Elders in dit nummer vind u een bericht over het afscheid van  
Frans van der Loon als redacteur van het Bouletin.  
Overigens herinner ik u er nog even aan dat het Bouletin al voordat 
het op papier verschijnt in kleur is te lezen op onze website.  
U kunt er ook voor kiezen om het Bouletin alleen digitaal te lezen. 
Als u dit doet laat het secretariaat dan even weten dat u de 
papieren versie niet meer wilt ontvangen. Dat scheelt weer in 
drukkosten. 
  
Hoe de ontwikkelingen rond covid-19 gaan is nu nog moeilijk te 
voorspellen. Het lijkt erop dat het vaccin ons op redelijk korte 
termijn de nodige vrijheid gaat geven om het boulen weer op te 
pakken. Hoe lang dat gaat duren is nog onduidelijk, maar wij 
houden u op de hoogte.  
Ik zie u zodra dat weer mogelijk is en voor alles: Blijf gezond. 
Ad Kooijman 
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Van de secretaris 

De bestuursvergadering van 17 december is  
onverhoopt niet doorgegaan. De digitale weg heeft  
bewezen daar een interessante, maar niet geheel op  
zichzelf staande  oplossing voor te zijn. Met een aanvullend  
telefoontje her en der komen we een heel eind. De planning voor de 
bestuursvergaderingen van 2021, moet ik eerlijk bekennen, ligt nog 
niet klaar. Maar, dat is zo moeilijk niet. Conform de afspraak, komt 
het bestuur samen op de derde donderdag van de maand.  
In dit geval wordt dat 21 januari 2021.  

Mailbox 
-De werkgroep van Sport & Bewegen is naarstig op zoek naar een 
Leusdenaar die goed bekend is met de behoefte en belangen van ‘de 
sportvereniging’ . Mocht je interesse hebben om aan dit platvorm 
mee te werken, dan kan je je melden bij ons secretariaat.  
Er vindt eerst een oriënterend gesprek plaats met de voorzitter van 
Platvorm Sport & Bewegen, Marian Schaapman.              
-In de Nieuwsbrief van het Platvorm Sport & Bewegen wordt ons een 
aantal cursussen aangeboden. Er zijn geen kosten aan verbonden en 
iedereen kan meedoen. Meer informatie is te vinden op 
www.leusdeninbeweging.nl. Voor de Leusdenaren zeker de moeite 
waard om ook eens op die website te kijken. Dat geldt zeker ook voor 
www.jbcdehakhorst.nl.                    

Aanverwante zaken 
-In het decembernummer werd de opbrengst van de  
Rabo ClubSupport vermeld van € 236,89. Onlangs kon men in de 
Leusder Krant de opbrengst van iedere deelnemende vereniging  
vernemen.                      
-De Grote Club Actie heeft een bedrag van € 329,90  voor JBC De Hak-
horst opgeleverd. Dank voor jullie bijdrage. Een ieder kan zijn eventu-
ele winnaarsgeluk ook bekijken op de website van onze vereniging.  
Daar is een lotchecker geplaatst waarbij je op eenvoudige wijze je  
lotnummer kunt controleren op een prijs. Tot nu toe zijn er bij JBC De 
Hakhorst van de contant verkochte loten 11 lotnummers bekend, 
waar een prijs op is gevallen.  
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UITEINDELIJKE OPBRENGST 

“GROTE CLUBACTIE” 

 
Het districtsteam van het District  
Midden van de Nederlandse Jeu de  
Boules Bond wenst een ieder fijne 
kerstdagen en een voorspoedig, gezond 
en sportief 2021 toe. 
We hopen dat in het nieuwe jaar een 
snel einde komt aan de beperkingen als 
gevolg van het virus Covid-19  
zodat we weer bezig kunnen zijn met 
en ons kunnen inzetten voor de  
petanquesport. 
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Inzamelingsmethode oud papier 2020 wordt nieuw in 2021 
 
De opbrengst van het ingezamelde oud papier liet de afgelopen jaren 
een dalende trend zien. Die daling is in 2020 versterkt doordat er  
gedurende 5 maanden niet ingezameld kon worden vanwege de  
coronabeperkingen. 
In kilo’s en euro’s  uitgedrukt geeft dat het  
volgende beeld: 
2018: 25.800 kg (€1.033,60) 
2019: 17.280 kg (€691,20) 
2020: 8.800 kg (€352,-) 
De gemiddelde aanlevering per maand in 2020 
was 1.257 kg (in 2019: 1.440 kg en in 2018:  
2.153 kg). 
Deze trend wordt ook door de gemeente nauw-
lettend in het oog gehouden omdat de kiloprijs 
van oud papiermarkt ook daalt. Het is ons  
bekend dat dit kan leiden tot maatregelen in 2021. 
 
Na het vertrek van Ton Jetten als coördinator oud papier heb ik mij 
bereid verklaard deze taak over te nemen. Samen met hem en Kees 
Duerink namens het bestuur hebben we nagedacht over de mogelijk-
heid om de inzamelingsmethodiek in het nieuwe jaar te veranderen. 
Met de gemeente en Remondis vindt overleg plaats over  
alternatieven. Immers, wij willen juist in een periode dat de club in 
financieel opzicht onder druk staat de inkomsten van oud papier niet 
graag missen en het liefst weer op het oude niveau krijgen. 
Naar verwachting zal hierover in de loop van januari meer bekend 
worden. Wij zien de uitkomst van het overleg met vertrouwen  
tegemoet. Wat zou het goed zijn voor de club als door de nieuwe  
inzamelingsmethode nieuw elan ontstaat om het oud papier niet aan 
de straat te zetten maar bij ons in te leveren. 
Eind november stond de papiercontainer er weer.  
Deze laatste keer van het jaar op andere dagen dan gebruikelijk,  
ter gelegenheid van het ophalen van een kerststukje. 
De opbrengst was 1.640 kg (€65,60) en daar zijn we blij mee. 
De foto geeft een inkijkje in de papiercontainer van november. 
 
Max 
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Beste lezers, 
 
Er is een tijd van komen en van gaan. En de tijd van gaan voor  
de redactie van het Bouletin is nu gekomen. 
Ik heb beslist het maken van het Bouletin met ingang van dit 
januari2021nummer over te gaan dragen aan Bep Vos. 
Ik ben blij dat ik in haar een enthousiaste en kundige opvolger 
gevonden heb. 
 
Ik dank het Bestuur voor de vele jaren van vertrouwen, de 
trouwe inzenders voor het inzenden van de kopij, de trouwe 
adverteerders voor hun jarenlange bijdragen en de lezers voor 
hun aandacht. 
 
Het maken van het Bouletin was geen opoffering, maar heeft 
mij altijd veel voldoening gegeven. 
 
Ik wens Bep veel succes, 
Frans. 

Bep overhandigt haar eerste proefexemplaar aan Frans. 
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De leden van de            

Sportcommissie wensen u 

allen een gezond en       

sportief 2021. 

De redactie wenst u gezondheid, 

geluk en veel leesplezier in 2021, 

vooral in het kleurrijke digitale 

Bouletin!  
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Adreswijziging: 
Pascale Lhoste – zie website voor nieuwe adres op de ledenlijst 
 
Overleden 
Wim van Valkengoed op 25 november 2020 
 
Opzeggingen 
Wil Debeus op 25 november 2020 
 
Totaal aantal leden op 26-12-2020 conform telling onderaan de le-
denlijst = 261 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 26-12-2020 staan op de website. 

 

functie wanneer info bij 

Penningmeester per direct Ad  Kooijman–Irene Maes 

Barmedewerkers per direct Martin Borst 

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

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

Voor uitgebreide/aanvullende informatie: Zie vacatures op de website ! 
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Wij kijken uit naar 2021 om zo een moeilijk en verdrietig 2020 achter 
ons te laten. Dat houdt voor ons als sportcommissie in dat we  
voorbereidingen treffen om met elkaar weer te kunnen jeu de boulen 
zodra dat is toegestaan.   
Als eerste de interne triplettencompetitie: die wordt op de oude voet 
voortgezet en de inschrijvingen daarvoor stromen al binnen. 
De wedstrijd-/sportcommissies van Amicale en De Hakhorst hebben 
gesproken over de mogelijkheid over het samenvoegen van onze 
doubletten competitie met die van de WoDoCo. Met toestemming 
van beide besturen resulteert dat nu in een nieuwe onderlinge  
competitie met de naam Leusder Doubletten Competitie.  
Ook daarvoor zijn al veel inschrijvingen binnen.  
 
De actuele inschrijvingen van beide competities zijn te raadplegen op 
de website: 
• Voor de tripletten is dat in het besloten gedeelte bij Leden  
       >> Tripletten 2021. 
• Voor de Leusder Doubletten Competitie is dat Toernooien 
       >> Inschrijven OnTip >> Leusder Doubletten Competitie 2021. 
Wanneer wij daadwerkelijk van start gaan, zal dit via de nieuwsbrief 
bekend worden gemaakt. 
 
In 2021 is ook een vernieuwd petanquereglement van de FIPJP van 
toepassing:  
Ontdek het nieuwe officiële reglement voor de sport van jeu-de-boules 
aangenomen door het Uitvoerend Comité van de FIPJP, van toepas-
sing vanaf 1 januari 2021 op alle grondgebieden van de nationale fe-
deraties, leden van de Fédération Internationale de Pétanque & Jeu 
Provençal (FIPJP) 
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Mocht u zich alvast willen verdiepen in deze materie:  de link is: 
https://fipjp.org/images/2021/reglements/
REGLEMENT_OFFICIELS_POUR_LE_SPORT_PETANQUE.pdf 
Voor ons is het wachten op de Reglementen Commissie van de NJBB, 
wanneer zij de regels hebben vertaald, geïnterpreteerd en  
gepubliceerd. Het gaat met name over het markeren van het but en 
de onderlinge afstand van but en  
cirkel en butjes onderling. 
 
Tenslotte nu maar hopen dat wij onze 
sport en hobby weer snel kunnen  
beoefenen. 
 
Namens de sportcommissie, 
Anton Kunenborg. 

https://fipjp.org/images/2021/reglements/REGLEMENT_OFFICIELS_POUR_LE_SPORT_PETANQUE.pdf
https://fipjp.org/images/2021/reglements/REGLEMENT_OFFICIELS_POUR_LE_SPORT_PETANQUE.pdf
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In de hal 220 

kerststukjes 

 

Gezellig rondom 

       de vuurkorf 
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De symboliek van het kerststukje 

 
Om een kerststukje een goede balans te geven heeft het  
tegenstellingen nodig. De kleuren rood en groen zijn daar 
een voorbeeld van.  

Het rood van de strik is een  
sprekende, snelle kleur, terwijl 
het groen van de takjes rust 
geeft en het stukje in balans brengt.  
Wanneer daar twee kaarsen  
(het licht) aan toegevoegd worden, is de 
symboliek en balans gereed en kan de  
traditie van het geven beginnen.  
De symbolische waarde van zo’n  
kerststukje is veel groter dan ik hier schets 
en dat is ook gebleken uit de vele reacties 

die er zijn binnengekomen op deze attentie.  
 
Menigeen heeft aan de oproep gehoor gegeven, zijn kerststukje in 
ontvangst genomen en zijn bewondering uitgesproken over de  
aangepaste toiletruimte en de kantine. Het bestuur is blij en onder de 
indruk van de grote belangstelling.   
 
Mooi dat we elkaar op de juiste plaats, tijd en afstand een hart onder 
de riem konden steken en even belangstellend elkaar konden  
bevragen over het hoe en wat, op het terrein van de club.  
Inclusief een vuurkorf met symbolische warmte. Zo is het gemis van 
elkaar een beetje verzacht. Missie geslaagd. 
 
Via die tekst kom ik op een gevuld, houten hart. Ook dat is, met grote 
verbazing van menig vrijwilliger, aan haar deur in ontvangst  
genomen. Een bedankje voor een bedankje is niet perse  nodig, maar 
het bestuur is zeker blij met de vele positieve reacties.  
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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.  

 
Allereerst willen we ook op deze plaats onze dank uitspreken aan  
onze sponsors.  
Mede dankzij hun steun kan ons clubblad het Bouletin verschijnen.  
En onze leden kennend zullen zij op hun beurt, waar mogelijk onze 
sponsors steunen! 
Wanneer jullie dit Bouletin ontvangen, zitten we midden in een  
lockdown en staan we aan de vooravond van een nieuw kalenderjaar.  
Als we 2020 overzien was het vanwege corona een moeilijk jaar, voor 
onze leden met weinig speelmogelijkheden, maar ook voor een deel 
van onze sponsors. Naast sommige sponsors, hebben vooral de 
‘Horeca’ en de ‘Reisbranche’ het zwaar te verduren. 
Daarom is ons motto nog steeds: “Samen staan we sterk”  en blijven 
wij jullie oproepen onze sponsors vooral niet te vergeten bij het doen 
van de (online) inkopen of bij het verstrekken van opdrachten. 
En laten we hopen dat we met elkaar een beter jaar tegemoet gaan. 
Op deze plaats willen wij dan ook onze sponsors en jullie allemaal 
een voorspoedig en vooral een gezond 2021 wensen! 
 
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de nieuwe locatie van onze sponsor 
AFAS inmiddels in gebruik is genomen. Een prachtig en imposant  
gebouw, zo goed als energieneutraal, met atrium, auditoria,  
evenementlocatie, sportcomplex en restaurant, maar zal vooral een 
fijne werkplek gaan bieden aan de meer dan 500 medewerkers.  
De officiële opening van de nieuwe locatie is in de loop van 2021  
gepland. 
De blikvanger van het ontwerp is het AFAS Theater, met in de grote 
zaal ruim 800 zitplaatsen. Het theater is bedoeld voor eigen presenta-
ties en bijeenkomsten, maar ook voor langlopende producties zoals 
‘14 de musical’. (https://www.14demusical.nl/)  
Graag verwijzen wij jullie naar hun website om alvast een kijkje te 
nemen. 

https://www.afastheater.nl/
https://www.14demusical.nl/
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Auto Versteeg Buurman Woudenberg is een multi-dealer autobedrijf 
voor Peugeot, Citroën, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, als ook  
Nissanspecialist en is recent naar een nieuwe locatie verhuisd.  
Het is een mooi nieuw pand aan de Parallelweg 7A, 3931 MS in  
Woudenberg, maar nog niet helemaal klaar. Vandaar dat we nu  
volstaan met dit verhuisbericht en begin volgend jaar jullie verder  
zullen infomeren. 
 
Op deze plaats brengen wij ook graag Kippie Leusden in de Hamers-
hof op ’t Plein 31 onder jullie aandacht.  
Een mooi nieuwtje: sinds november is hun assortiment 
uitgebreid met nieuwe pannen, waaronder de  
anti-kluifpan. Deze bestaat uit knapperige Kippeling,  
mini-saté en de welbekende kipgehaktballetjes. 
Een andere trend is vegetarisch eten.  
Ook daarin voorzien Rob & Petra Bokkers en hun team: maar liefst  
5 verschillende vegetarische pannen. De vegetarische balletjes  
kunnen overigens ook los gekocht worden. Kortom een bezoekje 
meer dan waard.  
Want hun slogan is niet voor niets: Kippie smaakt elke dag! 
 
Premis Medical uit Woudenberg is fabrikant en leverancier van  
diverse hulpmiddelen, zoals rollators, rolstoelen, krukken, etc. 
Uit eigen fabriek, door hen zorgvuldig in Woudenberg 
gecontroleerd, leveren zij hun artikelen aan vele  
particulieren, ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Het meest bekend bij velen is de Provo rollator, deze 
werd vroeger vanuit het ziekenfonds (weten jullie nog?) 
vergoed, maar moet inmiddels door versoberde  
zorgwetgeving nu zelf worden aangeschaft. 
Premis Medical is altijd op zoek naar innovatieve nieuwe 
producten, zoals zij bijvoorbeeld dit jaar een gloednieuwe  
binnenrollator hebben geïntroduceerd en bloeddrukmeters van  
topkwaliteit uit Duitsland. Nu laten we graag Premis Medical even zelf 
aan het woord: 
 
“Beste Jeu de Boulers,  
sinds een aantal jaren zijn wij er trots op om sponsor te zijn van  
JBC de Hakhorst. 
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Wij hopen jullie nog vele jaren te mogen blijven sponsoren. 
Als jullie vragen hebben over hulpmiddelen of andere zorgproducten 
staat ons telefoonteam graag op werkdagen tussen 8.30 uur - 16.30 
uur voor jullie klaar: 033-2779191. 
Tevens verwijzen we jullie graag naar onze website voor meer  
informatie: www.premis.nl 
Rest ons jullie een heel goed en sportief jaar toe te wensen voor het 
nieuwe jaar.” 
 
Op deze plaats brengen we ook graag  
Interly Streetwise Marketing  
(Internet en websites, etc.) onder jullie 
aandacht.  
In april heeft eigenaar  
Maarten van Heugten het initiatief  
genomen om de Horeca in Leusden te steunen met een door hem 
ontworpen website: www.steunhorecaleusden.nl.  
Hierop melden de deelnemende bedrijven hun aanbod voor het  
afhalen en bezorgen van maaltijden. Het is een groot succes. Bij alle 
beperkingen vanwege de coronamaatregelen is dit voor de  
deelnemende bedrijven een belangrijke mogelijkheid om toch de 
klanten van dienst te kunnen zijn. 
Een bijzonder initiatief van onze sponsor, welke we graag onder jullie 
aandacht brengen! 
Ons advies: kijk eens of je kan meeprofiteren. Het loont de moeite. 
 
Tot slot verwijzen wij jullie graag 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 bedrijfswebsite. 

http://www.premis.nl
http://www.steunhorecaleusden.nl
http://www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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Bedankt Frans !!! 
  
De redacteur van ons clubblad? Frans van der Loon natuurlijk !! 
Al meer dan 15 jaren weten wij niet beter en het is zo  
vanzelfsprekend dat Frans elke maand weer een prachtig blad  
samenstelt en zorgt dat dit gedrukt wordt. 
Maar elke maand weer vraagt het om veel creativiteit om het weer 
voor elkaar te krijgen. En nu komt daar een einde aan. Frans heeft 
aangegeven dat hij wil stoppen met zijn werkzaamheden.  
Erg jammer, maar wij begrijpen het wel. 
Wij zijn Frans veel dank verschuldigd voor al het vele werk dat hij 
als vrijwilliger heeft verzet. Onze secretaris heeft Frans al  namens 
het bestuur een bedankje langs gebracht. Dat kan in deze  
Coronatijd even niet anders.  
  
En dan? Gelukkig heeft Frans gezocht naar een vervanger en die 
ook gevonden. Voortaan zal  Bep Vos de taak van redacteur en  
samensteller van ons clubblad gaan verzorgen.  
Het bestuur heeft hier van harte mee ingestemd.  
In december heeft zij al een proefbouletin gemaakt. 
Welkom als redacteur Bep en ik hoop dat je 
veel plezier mag beleven in jouw functie als 
redacteur.  
Gelukkig heeft Frans aangegeven dat je  
altijd op hem kunt terugvallen als er iets is  
of als je met vakantie bent. 
  
En zo raken we Frans toch niet helemaal 
kwijt.  
Op de achtergrond blijft hij nog een beetje  
er bij. 
Nogmaals Frans: heel erg veel dank. 
  
De voorzitter 
Ad Kooijman 
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In memoriam Wim van Valkengoed 

 
Op 25 november  jl is Wim van Valkengoed overleden. 
Wim is in 2005 lid geworden van De Hakhorst. 
Altijd vrolijk en enthousiast was hij een graag geziene gast met wie 
iedereen graag wilde spelen. Elke maand kwam hij met zijn trekker 
met grote hoeveelheden oud papier aanzetten voor in de papier-
container. Hij heeft zeker bijgedragen aan de hoge opbrengst voor 
de club. 
Wim was al langere tijd erg benauwd en is ruim een jaar geleden 
verhuisd van zijn boerderij naar een huis in ons dorp.  
Hij heeft er niet heel lang van kunnen genieten. 
Wij wensen zijn echtgenote Marian met kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte. 
 
De voorzitter, 
Ad Kooijman 
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“De nieuwe redactie stelt zich aan u voor” 
 
Mijn naam is Bep Vos, 68 jaar oud. 
Geboren als Brabantse (Kruikenzeiker) en in 1977 verhuisd naar 
Amersfoort. 
Na enkele jaren Amersfoort zijn we (Henk en ik) in Leusden  
komen wonen en daar wonen we nog steeds met veel plezier. 
Tot mijn pensioen ben ik werkzaam geweest in een apotheek in 
Amersfoort. 
Mijn hobby’s zijn o.a. bridgen, creatief bezig zijn, kamperen,  
fietsen en wandelen. 
Al vele jaren begeleid ik de Recreatieve Wandelgroep Leusden. 
Wat resulteerde in het uitgeven van een eigen wandelboekje,  
uitzetten van wandelroutes, organiseren van dagtochten met de bus 
en midweken wandelen ergens in Nederland. 
 
Half november heeft Frans mij gevraagd om de redactie van het  
Bouletin over te nemen. Na het maken van een Schaduwbouletin heb 
ik daar positief op geantwoord. 
 
Voor veel mensen is deze coronatijd een nare periode, niets of niet 
veel kan en mag meer, dus ook geen boulen.  
Veel kopij komt er 
nu niet binnen. Voor 
mij dus een goede 
tijd om het over te 
nemen. 
Snel hoop ik dat al-
les weer als vanouds 
kan zijn en verwacht 
dan veel kopij van 
jullie binnen. 
Laat van je horen. 
 
Bep Vos 
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Ook in Leusden!!! 
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“Hoopvol over de drempel” 
 
Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van het  
coronavirus, Covid-19. Het begrip ‘anderhalvemetersamenleving’ 
werd uitgeroepen tot een veelzeggend ‘woord van het jaar’. Een 
woord slechts, maar dat staat voor velen symbool voor negatieve en 
zorgelijke ervaringen in een moeilijke tijd. Het liefst zouden we daar 
met Oudjaar een streep onder zetten en met een schone lei het  
nieuwe jaar 2021 instappen. Echter, tal van onzekerheden ondanks 
het vooruitzicht van vaccinatiemogelijkheden, liggen in het verschiet. 
 
Omstreeks de jaarwisseling horen we vaak de verzuchting: “Waar 
blijft de tijd”. Het lijkt wel of die sneller gaat naarmate we ouder  
worden. Maar, hoe jong of oud je ook bent, het stelt je ook voor de 
vraag: “Wat doe ik met de tijd die mij gegeven is? 
Vandaag, maar ook morgen en alle dagen van het nieuwe jaar en 
daarna.” 
‘Voor alles is een tijd’. Dat is een bekende spreuk in het oudste boek 
van de wereld. Het is een constatering, maar ook een uitnodiging aan 
ieder mens om z’n tijd goed te besteden. 
 
Elke dag dragen we allen bij aan de geschiedenis van morgen.  
De gebeurtenissen van vandaag krijgen hun juiste meerwaarde  
naarmate de tijd verstrijkt. Ze vormen onze herinneringen in de  
toekomst. Die herinneringen aan vroeger begeleiden ons elke dag op 
onze levensweg. 
Diepere gevoelens en emoties, verbonden aan geboorte en dood,  
alsmede aan vreugde en verdriet, ontwikkelen zich naarmate je ouder 
wordt en persoonlijke ervaringen hebt opgedaan en doorleefd. 
In de levensperiode die achter je ligt heb je hopelijk levenswijsheid, 
maar zeker gevoelservaring opgedaan. Elke dag die je mag leven is 
een uniek stipje op de tijdlijn van onze geschiedenis, die ons de kans 
biedt om er een mooie dag van te maken. Zo’n dag wordt bijzonder 
als je zelf de wil hebt er een bijzondere dag van te maken; soms  
alleen en soms samen met anderen. 
Laten we elkaar toewensen dat we in 2021 veel bijzondere dagen  
mogen beleven, hopelijk ook weer in clubverband. 
 
Max 
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Beste Hakhorsters, 
 
Ruim 20 jaar ben ik lid geweest van JBC De Hakhorst.  
Eind 1999 besloten Ingrid en ik lid te worden en ik moet  
zeggen dat wij ons snel thuis voelden bij de club. Naast de  
interne doubletten-, tripletten- en tète à tète-competities heb 
ik ook aan vele toernooien meegedaan binnen de club.  
Na een aantal jaren ging ik ook regionale- en landelijke  
toernooien spelen en deelnemen aan de WDC en WTC. Daar 
heb ik veel plezier aan beleefd en ook diverse prijzen mee  
gewonnen. 
 
Een paar jaar geleden kreeg ik seintjes van mijn lichaam dat 
mijn gezondheid begon te sputteren en om het maar kort te 
houden, de laatste prijs die ik overhield is helaas een vorm 
van parkinsonisme, die het mij onmogelijk maakt om nog te 
Jeu de Boulen. 
Daarom heb ik onlangs besloten mijn lidmaatschap te  
beëindigen. Het gaat echt niet meer………..!  
 
Ik kan terugkijken op twintig ontzettend leuke jaren bij een 
gezellige club. Ik draag De Hakhorst een warm hart toe en heb 
daarom besloten de band niet helemaal te verbreken en bij 
de club betrokken te blijven als begunstiger. Het is dus best 
mogelijk dat ik af en toe eens kom kijken als er een  
toernooi is of om het NPC-team van Ingrid aan te moedigen 
bij een thuiswedstrijd.  
 
Tot ziens, Peter Saul 
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Wazig 
 
Tegenwoordig zie ik mijn omgeving door een waas, vooral in de  
winkels . 
Dat komt door mijn mondkapje. Zodra ik die op mijn neus zet dan 
beslaat mijn bril en wordt de omgeving wazig. Nu schijnen daar wel 
middeltjes voor te zijn maar die blijken niet zo best voor de  
brillenglazen. 
Het drukt wel je neus op de feiten hoe belangrijk het is om goed te 
kunnen zien. 
Zou ik worden uitgenodigd om nu een potje jeu de boules te komen 
spelen dan kan de tegenpartij meteen de winst opschrijven en zal ik 
het aloude gebruik zonder enige schaamte ( de billen kussen )  
uitvoeren. 
Hopelijk zullen de mondkapjes over enige tijd worden afgeschaft en 
pakken we langzaam de draad weer op waar we vorig jaar zijn  
gebleven. 
Het verlangen naar weer een normaler leven wordt steeds heftiger 
maar gelukkig kunnen we onze hoop vestigen op de vaccinaties en 
daarmee het virus om zeep helpen. 
Het zal stapje voor stapje gaan maar er gloort licht aan het eind van 
de tunnel. 
Weer terug naar de gezelligheid, de competities en de boules weer 
alle kanten opsturen. 
Dus nog even tanden op elkaar en wie weet 
hebben we het binnenkort gewoon weer 
over het weer, te koud, te nat, glijpartijen en 
smeltend sneeuw. 
Ik wens jullie allemaal een fantastisch 2021 
toe en een fijn Boules-jaar zodra het weer 
kan. 
 
Diny Lieben 
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Foto Ronald Kersten 
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Hakhorst Boule-alfabet A t/m L 
 
A= accommodatie, hal met 16- en buitenterrein met 32 banen. 
B=  boule, de ijzeren bal waarmee wordt gespeeld. Diameter  
       71-76 mm, gewicht 680-800gram. 
   =  Bouletin, het clubblad van De Hakhorst. 
   =  bestuur, geweldig dat 5 capabele leden zich daarvoor  
       beschikbaar stellen. 
   =  baan, zo wordt een afgebakend speelveld genoemd. 
   =  boulodrome, de boulesaccommodatie. 
C= cochenet (vaak butje genoemd), een klein balletje waar de     
      boules zo dicht mogelijk bij moeten worden geplaatst. 
   = carreau, situatie waarbij de boule waarmee werd geschoten de 
      plaats heeft ingenomen van de boule die geschoten werd.  
   = commissies. Het bestuur delegeert verschillende taken aan 
      commissies, zoals o.a. de baancommissie, de barcommissie, 
      de lief- en leedcommissie, de geschillencommissie, de          
      groencommissie, de sponsorcommissie, de sportcommissie,     
      beheer sportmaterialen,  redactie clubblad, beheer website en 
      het klusteam.  
D= dertien, het spel eindigt als één van de twee teams dertien  
      punten heeft behaald. 
   = donnee, de plaats op het terrein waar de boule na de worp het  
      eerst neerkomt.  
   = doublet, een team van 2 spelers. Meervoud: doubletten. 
E= eerste klasse, een aanduiding van een competitieniveau. Ook  
      de aanduiding voor het niveau van De Hakhorst als organisatie. 
F= Fanny, een speler die met 0-13 verliest moet haar blote billen 
      kussen. 
G= grind, het materiaal dat de toplaag van een boulesterrein vormt. 
H= hal, de hal bevat 16 speelbanen, een clubhuis, toilet, bar en  
      keuken 
I = ingooien, een soort warmlopen voordat de wedstrijd begint. 
J= jeu-de-boules, een verzamelnaam voor balspelen waartoe het 
     petanque behoort. 
K= kampioen, (ook) aan het eind van jeu-de-boulescompetities  
      worden de winnaars kampioenen genoemd. 
L=  lijn, lijnen vormen de afbakening van een speelterrein. 
   = Leusden, het dorp waar De Hakhorst zich bevindt. 
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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 Max Bremer vz. algemeen 033-4942805 

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. 

Rademaker en de wethouders G. van Woudenberg en  J. Mandemaker.  

De burgemeester won met 12 - 9 - 4. Het feest werd  verder opgeluisterd door 

de Gouden Klomper Dansmariekes en de 7-mans sterke Totus Dixieland Jazz 

Band.  

Het aantal banen werd binnen enkele maanden uitgebreid naar 5.                  

Nu staat er een hal met 16 binnenbanen en er is een buitenterrein met          

32 banen. De club had in 2020 ruim 260  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 2021, 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. 



 48 

 


