
 1 

  

Maart 2021 



 2 

    



 3 

In dit nummer o.a. op paginanr.: 
7. van de voorzitter 9. van de secretaris 12. het butje  
17. sportcommissie 18. puzzel 19. een stukje geschiedenis  
21. ledenmutaties 25. sponsornieuws 30 arnold’s knipoog  
32. bondsblad petanque 39. gedichtje 
 
Kopij  inleveren uiterlijk maandag 22 maart tot 14.00  uur.  
Het Bouletin van april komt uit op vrijdag 26 maart. 
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 
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 dan zitten we alweer op eind februari. 
De winter lijkt voorbij en iedereen kijkt uit naar de lente. Eerst boulen 
en daarna gezellig met z’n 
allen op het terras een 
drankje drinken. Wat zou dat 
geweldig zijn als het weer 
kan. Ik blijf optimistisch  
ondanks alle negatieve  
berichten over de Britse  
variant en het aantal  
besmettingen. Vanaf maart worden de 70-plussers gevaccineerd. Dat 
is een groot deel van onze leden. Wij hopen dan ook zo snel mogelijk 
weer te kunnen spelen. Als de vaccinatie voorspoedig verloopt  
wellicht vanaf 1 april. Maar als er eerder versoepelingen van de  
maatregelen worden afgekondigd dan zou het natuurlijk nog eerder 
kunnen. Wellicht kan buiten spelen wel. We spreken er al over.  
Afwachten maar ...... 
 
Alle stukken voor de Ledenvergadering, die gepland staat voor  
15 april zijn gereed. Half maart zullen we besluiten of deze vergade-
ring kan doorgaan of dat we deze toch noodgedwongen moeten  
uitstellen. U hoort tijdig wat het wordt. 
  
Blijf gezond en graag tot ziens. 
De voorzitter, 
Ad Kooijman  
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Van de secretaris 

De bestuursvergadering van 18 februari is vanwege privéredenen  
verschoven naar 23 februari. Dit betekent, dat in de uitgave van dit 
Bouletin er nog geen besluiten van het bestuur worden weergegeven. 
Hoe lastig is dat?! De derde bestuursvergadering van 2021 staat  
gepland op 18 maart. Op de wachtlijst staan er 2 personen, waarmee 
het bestuur heel graag in gesprek wil. Zodra de kust veilig is, gaat dit 
zeker gebeuren. De vraag is, wanneer.  
 

Mailbox 
- De pagina met de spelregels is aangepast, omdat er per 1 januari 
2021 een nieuw reglement van toepassing is. Reden om nogmaals 
een kijkje te nemen op www.jbcdehakhorst.nl en daar doorheen te 
“bladeren” . 
 
-De VRU, Veiligheids-Regio-Utrecht  meldt, dat de sportkantine open 
mag voor afhaal mits niet ter plekke op het complex wordt genuttigd. 
 
-Er is een uitnodiging binnengekomen voor een meeting op  
10 februari van Rabobanken Midden-Nederland. Het gaat hierbij om 
onze kennis en netwerk. Samen met andere verenigingen wil  
Rabobanken Midden-Nederland tot een Coöperatief Convenant voor 
Nederland komen en deze in de lente aanbieden bij het nieuwe  
kabinet.  
 

 Aanverwante zaken 
- Bij het Platvorm Sport en Bewegen gebeurt er het één en ander.  
Zoals bekend steken de verenigingen de handen ineen en kan daar 
een samenwerkingsverband uit voortvloeien. Daar zitten wat haken 
en ogen aan, maar die zijn niet onoverkoombaar.  

http://www.jbcdehakhorst.nl
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Ook het bestuur van JBC De Hakhorst is zich aan het verdiepen in  
bovenstaande mogelijkheid. Daarvoor zullen we ten eerste het  
Statutair en Huishoudelijk Reglement ter hand moeten nemen,  
voordat we iets toe kunnen zeggen. Dat vereist wat tijd en verdieping 
in wat kan en welke consequenties daaraan vastzitten. Het zou  
zomaar kunnen, dat er voor een samenwerkingsverband eerst  
toestemming van de vergadering moet worden gevraagd.   
   
Helaas, er zijn ook sport- en beweegaanbieders die hun vereniging 
(deels) moesten sluiten. Wil je op de hoogte blijven van de  
ontwikkelingen in Leusden en omgeving, schrijf je dan in voor de 
Nieuwsbrief Leusden blijvend in beweging. 
 
- NJBB, Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, oftewel WBTR.   
In het NJBB NIEUWS van 19 februari meldt zij, dat deze wet in 2020 
door de eerste kamer is aangenomen en in werking zal treden vanaf  
1 juli 2021. Als bestuur zullen we moeten nagaan of wijzigingen van 
de statuten nodig zal zijn. Mocht dat zo zijn, dan kunnen we de  
aangepaste modelstatuten, welke de NJBB ons zal gaan aanbieden, 
gebruiken. Zodra de WBTR  in werking is getreden, moeten de  
statuten van de vereniging bij de eerstvolgende statutenwijziging  
worden aangepast. Dat kan volgende maand zijn, maar ook pas over 
een paar jaar. Zie voor meer informatie het NJBB Nieuws van  
februari 2021.  
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 ‘Het Butje’, een landelijke actie met een gelijknamig boek 
In december ben ik na overleg met de NJBB gestart met mijn actie 
‘Het Butje’, bedoeld om de clubkassen aan te vullen ter compensatie 
van gemis aan inkomsten door gedwongen kantinesluiting.  
 
De invloed van het bijzondere coronajaar 2020 
Veel woorden zijn er niet voor nodig om te zeggen hoe groot de  
invloed op onze maatschappij is van het Covid-19 virus, met een 
mooier woord ‘corona’(kroon) genoemd. Ook op sportief gebied  
werden ons beperkingen opgelegd, die wij als clubleden ook dit jaar 
nog steeds voelen. Voor mij persoonlijk waren de  
bewegingsbeperkingen aanleiding om van april tot oktober te  
schrijven aan een boek over mijn jeugdherinneringen aan de 50-er 
jaren. Toen ik het manuscript af had, was ik zo gewend aan mijn  
dagelijkse schrijftijd van 3 à 4 uur, dat ik daarmee door wilde gaan. 
Maar waarover dan? 
 
Nieuw project ‘Het Butje’, samenwerken en samen delen voor de 
clubkas 
Het idee rijpte om de succesvolle verkoopformule van ‘De Wonder-
kerstboom’ van een aantal jaren geleden te gebruiken ten bate van 
de Jeu de Boulesclubs in Nederland. Kenmerk hiervan is dat ik de  
boeken zonder winstoogmerk lever en de clubs die met winst  
verkopen. Daarvoor schreef ik ‘Het Butje’, een boek met verhalen, 
gedichten en meezingversjes over jeu-de-boulen. Ik weet dus waar-
voor ik het doe, maar ………… ik kan het niet alleen. 
Succes komt tot stand door samenwerking in de driehoek  
clubbesturen, clubleden en mijzelf. Ons bestuur heeft de actie  
geïntroduceerd in de Nieuwjaars Nieuwsbrief. 
 
Ondersteuning van de NJBB 
Na overleg met en steunbetuiging van het  bestuur van de NJBB heb ik 
alle aangesloten clubs in Nederland via mailings over mijn actie  
geïnformeerd. Speciaal daarvoor heb ik een website gebouwd 
www.boekvanmax.nl, met meer informatie over mijzelf, mijn schrijf-
werk en het laatste nieuws over mijn actie.  
 

http://www.boekvanmax.nl/
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Ik nodig jullie uit even een kijkje te nemen. 
De NJBB heeft ‘Het Butje’ van harte aanbevolen in haar  
Nieuwsbouletin van februari en bondsvoorzitter Lieke Vogels heeft 
spontaan toegezegd het voorwoord te schrijven. 
 
Opschorting van de levering van ‘Het Butje’ 
Bij de start kon niemand voorzien dat we in maart, de beoogde  
leveringsmaand, nog met een landelijke lockdown te maken zouden 
hebben.  Dit maakt de normale communicatie met en binnen de clubs 
vrijwel onmogelijk. Enkele vroegen daarom zelfs om uitstel. 
Het gevolg hiervan is dat 80% van de aangeschreven Jeu de Boules-
clubs niet gereageerd heeft op mijn aanbod en daardoor het aantal 
bestellingen te laag is om via offset te laten drukken tegen een  
acceptabele prijs. Daarom zag ik mij genoodzaakt de levering van  
‘Het Butje’ uit te stellen totdat het clubleven weer terug is zoals het 
was. Ik ga dan alle clubs opnieuw een aantrekkelijk aanbod doen om 
mee te doen. Informatie over de bestelprocedure volgt daarna. 
 
Clubsteun van de leden wordt extra leuk 
Door sluiting van de kantine derft elke club inkomsten maar houd je 
zelf geld voor koffie en andere dranken in je portemonnee.  
Door ‘Het Butje’ te kopen voor € 9,95 doneer je € 5,- per exemplaar 
aan de clubkas. Maar daar krijg je dan wel een leuk, professioneel 
vormgegeven en duurzaam cadeau voor terug.  
Ik zou zeggen:  
‘Doe straks mee, doe het voor je club!’ 
 
Max 
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Parallelweg 7a 
3931 MS Woudenberg 
 
Met vestigingen in : 

Barneveld - Ede (Citroen) - Ede (Peugeot) - Ermelo - Lunteren - Nunspeet 
Veenendaal - Voorthuizen - Wageningen - Woudenberg 

www.versteegbuurman.com 

Ook voor schade - onderhoud - lease 

AUTO VERSTEEG BUURMAN 
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Inmiddels hebben wij de vorstperiode achter ons gelaten en de  
lentekriebels met dit mooie weer zijn voelbaar. 
Voor ons als sportcommissie een tijd om te onderzoeken op welke 
wijze wij weer kunnen boulen. 
  
Ondertussen kun jij als bouler eens bekijken wat de nieuwe  
regelgeving van de NJBB betekent voor je spel. 
  
In het Bouletin van januari heb ik al aangeven dat het Reglement 
voor de Petanque Sport per 1 januari 2021 is aangepast. 
De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van 
tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te  
maken).  
Van de inhoudelijke wijzigingen heeft de reglementencommissie een 
overzicht gemaakt. De wijzigingen en verdere informatie over het 
RPS zijn te raadplegen op de pagina ‘spelregels’ van onze website. 
(https://www.jbcdehakhorst.nl/het-spel/spelregels/) 

  
Hier zie je 
alvast een 
overzicht 
van de ver- 
schillende 
afstanden 
tussen de 
werkcirkels 
en butje 
onderling 
etc. etc.  
 
Z.o.z. 

https://www.jbcdehakhorst.nl/het-spel/spelregels/
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Ook hier zijn wijzigingen in aangebracht. 
Mochten er vragen zijn, schroom niet deze voor te leggen aan de 
sportcommissie. 
En natuurlijk hopen ook wij, als sportcommissie, dat we elkaar weer 
snel tijdens een partij je de boules zien en spreken. 

Namens de sportcommissie,  
Anton Kunenborg. 

Puzzel maart: SUDOKU speciaal 

Oplossing puzzel februari: Jeu-de-Boulesclub. 
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Een stukje geschiedenis? 
 
Maart, hopelijk de maand die ons naar het lentegevoel gaat brengen. 
Helaas kunnen we onze boules nog niet laten rollen of elkaar op de 
vierkante millimeter bestrijden en na afloop gezellig in de bar de 
laatste nieuwtjes uitwisselen. 
Ik blijf geloven dat we binnenkort weer kunnen genieten en 
een zonnige toekomst op de Boulesbaan tegemoet gaan. 
Ondertussen leven wij in een bijzondere tijd, sterker, we 
zijn straks onderdeel van een samenleving die een echte pandemie 
heeft meegemaakt. Of we daar blij mee moeten zijn betwijfel ik maar 
ik reken op de veerkracht van de mensheid. 
Het is vaker gebleken dat we na tegenslag sterker terugkwamen dan 
verwacht, kijk de geschiedenis maar na. 
En dan bedoel ik niet, wat wij als kind voorgeschoteld kregen, de  
diverse koningen die elkaar naar het leven stonden, of de jaartallen 
die daarbij hoorden. Welnee, de mensen die hun handen uitstaken, 
elkaar in gemeenschappen vooruit hielpen en de vele vrijwilligers die 
zorgden dat we een menswaardig bestaan hielden of zoals een oud 
gezegde luidt: de hand aan de ploeg slaan met de blik vooruit. 
Wat zal het wennen zijn om het butje weer te gooien, de boules te 
laten rollen en blij zijn als “hij ligt”.  
En dan te bedenken dat Jeu-de-Boules ver terug gaat in de  
geschiedenis. De Romeinen waren hier al mee bezig. Dat de Fransen 
het verder hebben overgenomen verwondert mij niet, het is daar 
volkssport nummer één afgekeken van hun bezetters, alhoewel ik 
Asterix en Obelix er nooit mee bezig heb gezien. Vermoedelijk toch 
te druk geweest om Caesars leger de tent uit te vechten in dat kleine 
dorpje in Gallië.  
Het is een bijzonder en gemoedelijk spel wat 
eeuwenlang niet stuk te krijgen is geweest, 
de pandemie daarentegen krijgen we hoe 
dan ook klein. 
 
Diny 
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  Restaurant de Buurman 
      Complete luxe maaltijd 

 
Eenvoudig te bereiden! Slechts 10 minuten in de oven. 

Keuze uit vlees óf vis, met aardappelgratin,  
verse gebakken groenten en saus. 

Met zorg voor u bereid door  
onze keukencrew! 

 
Maaltijden graag een dag van tevoren  

bestellen via  
033-4321667 

Afhalen op vrijdag en zaterdag  
van 16:30 – 19:00 uur 

Wij kunnen ook bezorgen! 
Kijk op: www.restaurantdebuurman.nl 

http://www.restaurantdebuurman.nl
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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 

Secretaris vanaf ALV 15 april Irene Maes-Ad Kooijman 

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 ! 

Een nieuw email adres voor Frans van der Loon  
(zie ledenlijst op de website). 
 
Totaal aantal leden op 18-02-2021 conform telling onderaan de  
ledenlijst = 228. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 18-02-2021 staan op de website. 
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Ook in Leusden!!! 
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november2019 

In deze rubriek  houden 
wij onze  leden op de 
hoogte van  ontwikke-
lingen bij onze sponsors 
en eventueel ander 
nieuws van de Sponsor-
commissie.  

“Herhaling is de beste kracht van de reclame”. Deze uitspraak van 
een promotie-goeroe kwam bij mij op toen ik nadacht over wat te 
schrijven in deze rubriek. 
Want stond er in eerdere Sponsornieuws rubrieken de oproep om 
onze sponsors te blijven steunen, doen we dat dus ook nu weer. 
En gelukkig kunnen we zeggen dat jullie dit ook echt blijven doen,  
zo horen we van onze sponsors. 
Daarvoor namens de sponsors opnieuw hartelijk dank! 
En dus maken we ons motto waar: “Samen staan we sterk”.  
 
Blijvende steun 
Dat blijvende steun heel hard nodig blijft, blijkt ook uit de extra  
editie: ‘aandacht voor elkaar’ in de Leusder Krant van 17 februari jl. 
In deze rubriek zijn onze sponsors Tim en Francis van Voorst van  
The Read Shop (Biezenkamp en Leusderweg) aan het woord. 
De kop van het artikel is alleszeggend:  
“Het is nu echt overleven, maar we doen er alles aan om onze  
klanten te blijven helpen” 
We noemen nog even het adres: www.readshopleusden.nl of  
bellen/whatsappen naar 06 13 44 46 90. 
Zo staat ook in deze rubriek van de Leusder Krant onze jubileumspon-
sor Conny Robbemond van parfumerie Douglas (Hamershof): 
“Het is lastig volhouden, maar ik geef niet op en hoop 
dat klanten ons blijven vinden”. 
Bestellen bij Conny kan via e-mail: 
douglas.conny@gmail.com of  
bellen naar 06 22 92 22 91 of 033 494 14 62 
 

http://www.readshopleusden.nl
mailto:douglas.conny@gmail.com
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Aanvullende activiteiten 
The Travel Company, ons zelfstandig  
reisbureau in Leusden is best hard getroffen 
door de corona maatregelen. Dat zal  
niemand verbazen. Maar Michiel Verdouw 

en zijn team zitten niet bij de pakken neer en zijn nu ook een 
Post NL afhaal- en verzendpunt geworden. 
Je kunt hier je pakketten ophalen en online voorbereide  
pakketten versturen. 

Het werkt heel eenvoudig: ‘Maak een verzendlabel aan en betaal via 
www.postnl.nl.’ 
Heb je geen printer? Geen probleem! Zij kunnen ook daar het label 
voor je printen. 
 
Nieuwe ontwikkelingen? 
Auto Versteeg Buurman Woudenberg is al jaren een gewaardeerde 
sponsor van onze club. 
Onlangs is deze vestiging verhuisd naar de Parallelweg 7a in  
Woudenberg. 
Maar weten jullie dat Auto Versteeg Buurman in Woudenberg ook 
vestigingen heeft in Barneveld, Ede (Citroën), Ede (Peugeot), Ermelo, 
Lunteren, Nunspeet, Veenendaal, Voorthuizen en Wageningen? Zie 
hun website? www.versteegbuurman.com! 

Auto Versteeg Buurman is een autodealer voor Citroën, Mitsubishi, 
Peugeot en Suzuki.  
Maar zij zijn ook specialist voor onder andere Nissan en Toyota. 
En sinds kort dealer voor JAC. Dit is het nieuwe automerk op de  
Nederlandse markt met een elektrisch compact cross-over model, de 
iEV7S.  

http://www.postnl.nl
http://www.versteegbuurman.com
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Tot slot noemen we nog een belangrijke manier om gedupeerde 
sponsors, zoals bijvoorbeeld de ‘Horeca ondernemers’ te steunen. 
Bestel bij hen afhaalmaaltijden of laat door hen thuis bezorgen.  
We noemen deze sponsors nog eens specifiek met vermelding van 
hun website: 
- Restaurant de Buurman   www.restaurantdebuurman.nl 
- De Korf met Restaurant  
              George Dining          www.dekorf.nl 
- Dennis Timmer keurslager  www.dennistimmer.keurslager.nl 
- Dragon City     www.dragoncityleusden.nl 
- IndonesiaIndah    www.indonesiaindah.nl 
- Jacco’s cafetaria en catering www.jaccosleusden.nl 
- Jeroens Paviljoen   www.jeroenspaviljoen.nl  
- Kippie     www.kippie.nl 
- Rebelz      www.rebelzkitchen.nl 
- Ru-Vis     www.ruvis.nl 

 
En wij verwijzen 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.dragoncityleusden.nl
http://www.indonesiaindah.nl
http://www.jeroenspaviljoen.nl
http://www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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  Arnold’s 
Arnold’s 

Lezers met een wat zwak gestel kunnen deze  
knipoog het beste een keertje overslaan, ik beloof  
u dat het de volgende keer wat luchtiger wordt. 
 
Begin mei 2020 heb ik voor mijn jaarlijkse controle bloed laten  
prikken en urine ingeleverd. Op 12 mei had ik hierover een  
telefonisch consult (corona) met de praktijkondersteunster. Zoals  
gewoonlijk waren alle waarden weer perfect in orde. Natuurlijk ben ik 

wat te zwaar maar ze weet dat het geen zin heeft mij te 
overtuigen dat een wijntje minder goed voor me zal zijn. 
Aan het eind van ons gesprek wijst ze me erop dat mijn 
laatste darmonderzoek alweer een paar jaar geleden is 
dus vond ze het tijd worden om dat maar weer eens te 

laten doen. De laatste keer, kan ik mij herinneren, kreeg ik een roesje 
waarbij je wel bij kennis blijft maar minder pijn ervaart. Nou, ik heb 
van dat onderzoek niks meegekregen. Helemaal van de wereld. 
Buiten het feit dat het goed is om dit soort zaken regelmatig te laten 
controleren was er dus geen reden om dit traject niet in te gaan.  
 
Ook weer door corona krijg ik pas op 9 februari 2021 
een brief met de mededeling dat ik op 18 februari een 
telefonisch intakegesprek zal hebben met een  
endoscopisch verpleegkundige. De dame die mij opbelt 
begint het gesprek met te vragen naar mijn naam en 
geboortedatum en ik krijg een déjà vu (de operatie in 
2017). Na een aantal algemene vragen krijgt het  
gesprek meer diepgang. Meneer, heeft u een regelmatige ontlasting? 
Ja, zeg ik wat aarzelend. Hoeveel keer per dag gaat ze verder, één 
keer, twee keer, drie keer? Drie keer?  
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Herhaal ik haar vraag. Nou nee, hou het maar op één keer hooguit 
twee keer, antwoord ik. En is dat in de ochtend, middag of avond? Ik 
maak het me makkelijk door te antwoorden dat het op ieder moment 
van de dag kan gebeuren.  
En is het dan hard, stevig, smeuïg of dun?  
Jeetje zeg ik, dat ligt er aan wat ik heb gegeten en ik 
denk, ik zit hier met een wildvreemde vrouw te praten 
over de stevigheid van mijn ontlasting, niet echt iets 
waar je aan denkt als je voor de eerste keer met iemand 
praat.  
Ook denk ik hoe zal mijn ondervraagster er uit zien? Is ze oud, jong, 

mooi, lelijk, slank, dik? Uitgaande van haar stem,  
deze is wat donker en rauw, krijg ik een beeld voor 
me van een soort ma Flodder en dat maakt het voor 
mij iets makkelijker om dit gesprek voort te zetten. 
Ze schijnt toch niet helemaal tevreden te zijn met 
mijn antwoorden en vraagt wat de dikte gemiddeld 
is. Ik antwoord weer dat het toch echt wel een  
verschil maakt of je de avond ervoor een stevige 
broodmaaltijd hebt genuttigd of Chili con carne of 
erwtensoep, om maar wat te noemen. Ma Flodder 
mompelt wat en vraagt is het donker of licht van 

kleur waarop ik haar nogmaals wijs op het brood en de erwtensoep. 
Mijn intiem gesprek met ma Flodder gaat nog een tijdje door waarbij 
ze me uitvoerig informeert over wat ik vanaf een week voor behande-
ling wel en niet mag eten en wanneer ik de meuk om mijn darmen 
schoon te krijgen moet innemen (2 keer één liter). Als we klaar zijn 
bedankt ma Flodder me hartelijk voor de informatie en ik kan nog net 
voorkomen dat ik vraag wat ze hiermee gaat doen. Je weet maar 
nooit of zij ook achter me staat als ik met een roesje op de  
behandeltafel lig.  
 
Boule straks weer gezellig zonder ma Flodder 
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Ons bondsblad Petanque  
is onlangs gestart met de  
mogelijkheid voor clubs om als gastredactie een bijdrage te leveren. 
Dit onder de titel ‘VERENIGING aan het woord’. 
 
Onze club werd door de NJBB uitgenodigd een artikel in te leveren 
voor het volgende nummer van Petanque, dat verstuurd wordt in de 
week van 16 maart. 
Op verzoek van het bestuur heb ik Max Bremer dit geschreven. 
Om dit ook te kunnen delen met niet abonnees, zoals sponsors, wordt 
dit artikel in dit Bouletin gepubliceerd. 

Jeu de Boulesclub De Hakhorst te Leusden 

 
Een opvallende clubnaam 
In de lijst van de bij de NJBB aangesloten clubs valt de naam  
‘De Hakhorst’ direct op. Dit verdient daarom enige uitleg. 
Onze club werd op 29 april 1980 door 35 mensen opgericht in eetcafé 
‘De Hakhorst’, een voormalige boerderij met die naam, midden in een 
nieuwe woonwijk. Een ‘horst’ is een hoger en dus droger gelegen stuk 
grond in een van oorsprong moerasachtig gebied. 
De Francofiele eigenaar had de tuin naast zijn pand loyaal aangebo-
den voor de aanleg van jeu de boulesbanen. Daarbij mocht gebruik 
worden gemaakt van een soort prieeltje, ingericht als barretje, met 
een luifeltje om te schuilen voor regen. Al op 23 mei 1980 konden de 
3 banen van slechts 1,5 * 10 meter officieel worden geopend,  
hetgeen in de Leusder Krant werd vermeld als ‘de pas opgerichte  
ballengooiersclub’. 
 
Snelle groei en opsplitsing 
Vanaf de jaren 80 groeide onze club snel, maar 1992 leidden onder-
linge meningsverschillen over recreatiesport in relatie tot wedstrijd-
sport helaas tot een afsplitsing. Hierdoor ontstond er een 2e jeu de 
boulesclub met de naam ’Amicale de Petanque’, die snel een eigen 
locatie in Leusden vond.  
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Gelukkig normaliseerden de verhoudingen kort daarna. Voor dit jaar is 
er zelfs een gezamenlijke ‘doublettencompetitie Leusden’ gepland. 
Tegenwoordig wordt JBC De Hakhorst beschouwd als een belangrijke 
en gewaardeerde club op de sportieve kaart van Leusden, thans  
uitgegroeid tot 228 leden. 
 
Locatiezorgen een rode bestuursdraad 
De nieuwe eigenaar van eetcafé ‘De Hakhorst’ wilde in 1993 zijn tuin 
voor andere doeleinden gebruiken. Daarom moesten we de gemeente 
vragen om een oplossing. Dat lukte en leidde tot verhuizing naar onze 
huidige locatie aan het Valleikanaal, destijds onderdeel van een  
sportpark met hockeyvelden. 
Thans bestaat onze voornamelijk door zelfwerkzaamheid gebouwde 
accommodatie uit 32 buitenbanen, een ruime hal met daarin 16  
binnenbanen, een kantine voor 90 personen en een ruime  
werkzolder. Daarbij kunnen we bij mooi weer genieten op het ruime 
terras op het zuiden. 
De officiële opening vond plaats op 26 oktober 1996 door de  
toenmalige Staatssecretaris van Sport, Erica Terpstra. 
De Leusder Krant beschreef onze club gelukkig heel wat positiever dan 
bij de oprichting, namelijk als ‘een parel aan de kroon van Leusden’. 
Door wijziging van gemeentelijke bouwplannen hebben achtereenvol-
gende besturen grote inspanningen moeten verrichten tot behoud 
van onze prachtige locatie. Op de grond van de hockeyvelden staat nu 
een nieuwe wijk ‘Valleipark’ met woningbouw tot aan ons ruime  
parkeerterrein. Maar onze club hoefde gelukkig niet te verhuizen. 
 
De organisatie van onze jubilerende club 
Ons huidige bestuur van 5 leden wordt ondersteund door een groot 
aantal commissies en specialisten voor deelgebieden. In totaal zijn 
ruim 120 vrijwilligers actief. We doen vrijwel alles zelf. 
Jaarlijks wordt in het voorjaar een vrijwilligersdag georganiseerd.  
Tussen het boulen door worden vrijwilligers en partners dan door het 
bestuur verwend met hapjes, drankjes en een maaltijd van de  
cateraar. (lees verder op blz. 36) 
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Foto Ronald Kersten 
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Vorig jaar zou dat festijn worden vervangen door de viering van ons 
40- jarig jubileum op en rond 29 april, maar corona brak alles wat 
voorbereid was in de knop af. En dat was heel veel, met als hoogte-
punt een uitgebreide dinershow met cabaret, muziek en zang in onze 
speelhal. Zelfs waren er vrijwilligers gevonden voor een  
meezingkoortje ‘De Hakhorst Singers’. 
 
Corona veranderde veel 
Groot was daarom de teleurstelling toen alles moest worden  
afgeblazen. Ter vervanging kregen de leden op de jubileumdag een  
e-mail met een speciale nieuwsbrief in de vorm van een ‘Digishow’, 
met teksten en video’s, onder meer met een speech van onze  
voorzitter, onze burgemeester en van Erica Terpstra. 
We moesten samen met ruim 20 corona coördinatoren (CoCo’s) onze 
energie gaan richten op het bewaken van de coronarichtlijnen en  
hygiënevoorschriften. Via onze website kon gebruik worden gemaakt 
van een professioneel reserveringssysteem. Behalve door de opgeleg-
de beperkingen was er sprake van terughoudendheid om te komen 
boulen bij een aantal van onze leden in de risicogroep. Velen van hen 
missen daardoor niet alleen hun sport, maar vooral ook de  
onderlinge sociale contacten. 
 
Communicatie met leden en sponsors 
De interne communicatie vindt plaats via onze website 
www.jbcdehakhorst.nl, door nieuwsbrieven, beeldschermen in de 
kantine en ons maandelijkse clubblad ‘Bouletin’. 
Veel aandacht besteden we aan de persoonlijke contacten met onze 
grote groep sponsors. Zij steunen ons financieel met spandoeken, 
advertenties in ons clubblad en via onze beeldschermen. Elke maand 
zetten we in de rubriek ‘sponsornieuws’ in ons clubblad enkele  
sponsors in het zonnetje Op onze website worden ze allemaal  
vermeld met een directe link naar hun eigen website. We bevelen 
hen aan bij onze leden in deze moeilijke tijd. 
 

http://www.jbcdehakhorst.nl/
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‘t Plein 37, Winkelcentrum Hamershof, Leusden, 033-4941781, www.ruvis.nl. 
Dinsdag: Markt Biezenkamp 8.00 tot 13.00 uur | Vrijdag: Biezenkamp 9.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag: Tabaksteeg Maximaplein 9.00 tot 18.00 uur | Zaterdag: Hamershof 9.00 tot 17.00 uur 

Ledenmutaties en trainingen 
De afgelopen jaren zijn onze ledenwervingsacties meer en minder 
succesvol geweest. Met ongeveer 300 leden waren wij lange tijd de 
grootste club in Nederland. Maar door de gemiddelde hoge leeftijd 
nam het natuurlijk verloop toe. In dit verband heeft de  
Sportcommissie met behulp van enkele leden extra aandacht besteed 
aan het organiseren van beginnerscursussen en trainingen voor alle 
leden. Hierbij werd gebruik gemaakt van behulp van een aantal zelf 
gemaakte attributen. Vooral het boter, kaas en eieren spel was  
populair. Afgelopen jaar veroorzaakte corona een groter ledenver-
loop dan in andere jaren. Hierdoor zijn wij niet meer de grootste club. 
Maar onze leden(werf)commissie is al vergevorderd met nieuwe 
plannen voor werving van nieuwe leden en ledenbehoud. Nu maar 
hopen dat corona ons niet te lang dwars zit en we weer in ledental 
kunnen groeien. 
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Doe even normaal   
 
"Doe even normaal", klonk nooit echt positief. 
Maar oh wat zijn me die woorden nu lief. 
"Doe even normaal" zeg het eens tegen mij, 
dan ben ik er echt als de kippen bij, 
om terug te gaan naar die goeie ouwe tijd. 
Maar helaas: we zitten nog midden in de strijd. 
Doch, verlies ik nu soms wel eens even de moed, 
dan denk ik: "doe even normaal" en voel me weer goed. 
 
Femke 
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Sponsors JBC De Hakhorst 

Afas Software Inspiratielaan 1 Leusden 

Auto Versteeg Buurman Autodealer/garage    Parallelweg 7A Woudenberg 

Baas Optiek Opticien    ‘t Plein 34 Leusden 

De Buurman Restaurant    ‘t  Plein 1 Leusden 

De Korf Bowling/restaurant    De Smidse 14 Leusden 

Decokay van Slooten Huisinrichting/ 

 Schilderwerk    Hamersveldseweg 22c Leusden 

Deela Huid-/voetverzorging    Kollenkamp 8 Leusden 

Dennis Timmer Keurslager    De Biezenkamp 21-23 Leusden 

Dragon City Chinees restaurant    De Biezenkamp 4f Leusden 

Foto Verhoeff Foto/video/computer    De Brouwerij 12 Leusden 

Fysio Tolgaarde Fysiotherapie    Tolplaats 11 Leusden 

Greefhorst Fietsen    Hamersveldseweg 75 Leusden 

Herbrink Makelaars o.g.    Hamersveldseweg 56 Leusden 

Indonesiah Indah Afhaal en catering    De Biezenkamp 17 Leusden 

Interly Streetwise marketing    Philipsstraat 5 Leusden 

Jacco’s Cafetaria Cafetaria/ijssalon    Lepelaar 7 Leusden 

Jeroens Paviljoen Restaurant    ‘t Erf 14 Leusden 

Jules Voogt Schilderwerken    Stationsweg 408 Scherpenzeel 

Kapsalon Charly Dames/herenkapper    Hamersveldseweg 26a Leusden 

Kippie Leusden Kipspecialiteiten   ‘ t Plein 31 Leusden 

Laurens IJzerwaar/gereedschap    Hamersveldseweg 6a Leusden 

Midland Tours Busreizen    Hoefslag 92 Nijkerk 

Peters Fietsen Fietsen    De Biezenkamp 37 Leusden 

Premis Medical Hulpmiddelen    De Nort 20 Woudenberg 

Primera Poelmann Tijdschriften/tabak    De Grutterij 7 Leusden 

Randijk Bamboe & Hoveniers    Lapeerseweg 1a Leusden 

Rebelz Catering Events@Home    Van Zuijlenstraat 1 Nijkerk 

Rondom Podotherapie  ‘t Koendert 8 Leusden 

RU-VIS Vis-speciaalzaak    ‘t Plein 19 Leusden 

Scheerder Drankenhandel Textielweg 20 Amersfoort 

Snel Era Makelaardij Hamersveldseweg 49 Leusden 

Spek & van den Beld Notariaat Hamersveldseweg 65 Leusden 

Succlean Schoonmaakbedrijf Grasdrogerijweg 23 Leusden 

Tandprothetische Praktijk 

                   Leusden  Kunstgebit/tandtechniek De Mulderij 6 Leusden 

The Read Shop Express Kantoor/boekhandel Biezenkamp 164 Leusden 

The Travel Company Reisbureau Verdouw De Smidse 14 Leusden 

Van de Burgwal Wonen en slapen Zwarteweg 8 Leusden 

Van Veluw Timmerbedrijf Zegheweg 31 Woudenberg 

    

  



 42 

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 Bep Vos redactie 033-4940724 

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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Openings– en speeltijden 
 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 

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

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

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. 
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