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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 
Eenmalige inschrijfkosten € 11,50 
Verenigingsbijdrage € 73,00 
NJBB, bondsbijdrage € 23,00 
 
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: email: verhuur@jbcdehakhorst.nl 

 Post– en speeladres: 
 ‘t Sluisje 6, 3831 JV Leusden 
 Telefoon: 033-4320031 
 E-mail:  
 secretaris@jbcdehakhorst.nl 
 
 Website:     

       http://www.jbcdehakhorst.nl 
Ereleden:  Jos Halla   SNS-bank: IBAN 
  Ton Jacobs †  NL35 SNSB 0907 0054 97 
  
Leden van Verdienste:            Redactie Bouletin  
  Wim van de Berg  E-mail: 
  Rob van der Werve † redactie@jbcdehakhorst.nl 
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In dit nummer o.a. op paginanr.:  
7. van de voorzitter 8. In Memoriam 13. van de secretaris  
17. ledenmutaties 19. sportcommissie 21. noodkreet 23. koffietoer-
nooi juli 26. 1e dinsdagtoernooi aug 28. vrijdagavondtoernooi  
31. maandagavond hussel 32. bedankt 36. man/vrouwtoernooi  
39. sponsornieuws 44. koffietoernooi aug. 45. Arnold’s knipoog  
47. ITC uitslag 48. uitslag zomerpuzzel 
 
  
Kopij inleveren uiterlijk maandag 27 september tot 14.00 uur. 
Het Bouletin van oktober komt uit op vrijdag 1 oktober. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Sportcommissie-          Anton Kunenborg                   06-53955070        
voorzitter                     sc@jbcdehakhorst.nl 

Voorzitter Ad Kooijman 06-49896145  
  
 
Secretaris Irene Maes 033-4944743 
 secretaris@jbcdehakhorst.nl 
 
Penningmeester vacant 
  
                                               Kees Duerink 06-55363291  
                                                
                                               Diny Lieben-Schuurs                  
                                               
                                               Martin Borst                               06-37560935  
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Januari 2021 
Speeltijden boulen 
 
Het boulodrome is altijd een half uur vóór 
het spelen geopend. 
Vanaf 1 juli 2021: 
maandag en vrijdag 19.30 - 23.00 uur 
dinsdag, donderdag en zondag                                
13.00 - 16.00 uur  
(soms afwijkende tijden, zie de agenda) 
Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!! 
 

De agenda september 

Di 07 sept 1e dinsdagtoernooi 13.00 uur 
Wo 15 sept Koffietoernooi 9.30 uur 

Za 18 sept Nationale Petanque Competitie 12.00 uur 

Di 21 sept Interne Tripletten 20.00 uur 

Vr 24 sept Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

Za 25 sept Jubileumtoernooi    -    Burendag 2021 13.00 uur 

   

Za 02 okt Nationale Petanque Competitie 12.00 uur 

Zo 03 okt NJBB Districtskampioenschap Tripletten         - 

Di 05 okt 1e dinsdagtoernooi 13.00 uur 

!!! Algemene ledenvergadering  

donderdag 16 september 19.30 uur 
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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 
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  Van de Voorzitter 

 
En dan is het al weer september.  
Die lange hete zomer is dit jaar uitgebleven. Niettemin hebben wij 
toch meestal buiten kunnen spelen.  
Ondanks dat corona voorbij lijkt te zijn moeten we niet vergeten dat 
het virus nog steeds rondwaart. Ik merk (ook bij mezelf) dat de 1,5 
meter regel wel erg gemakkelijk (onbewust) wordt losgelaten. Laten 
we proberen zo veel mogelijk deze regel in acht te nemen zolang dat 
nodig is. Ook als we binnen spelen.  
 
Ons jubileumfeest vorig jaar viel door corona in het water. We willen 
dat feest niet volledig alsnog gaan vieren. Maar dit jaar willen wij wel 
wat extra aandacht geven aan ons jubileum en daarom wordt er een 
“Gezelligheidstoernooi” georganiseerd met na afloop een buffet. Dat 
toernooi zal op 25 september zijn en alleen voor clubleden.  
U hebt intussen allemaal een nieuwsbrief hierover ontvangen.  
U kunt zich opgeven door het invullen van de lijst in de kantine.  
Maar u kunt zich ook telefonisch opgeven bij Max Bremer op  
tel.nr. 033-4942805 of per e-mail: maxbremer@xmsnet.nl. 
De inschrijving is open tot 12 september. Geef u dus tijdig op!!!!!! 

 
De Led-verlichting is zowel buiten als binnen 
klaar. Ik hoor gelukkig alleen maar positieve  
reacties. De elektriciteitsrekening gaat naar  
beneden en bovendien is het lichtniveau behoor-
lijk verbeterd.  
 
Sinds een half jaar staat er permanent een papier-

container waar clubleden hun oud papier in kwijt kunnen. Velen  
hebben dat ook gedaan met als resultaat dat onlangs de volle  
container werd omgewisseld. De container bevatte 3200 kg papier, 
goed voor een bedrag van € 128,00 in de kas van de club.  

mailto:maxbremer@xmsnet.nl
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Zoals bekend is de container gedurende elke speeltijd open en kunt u 
uw papier daar kwijt.  
Als iedereen meehelpt de container te vullen helpt dat 
de club verder. 
 
Langzaam maar zeker zitten de vakanties er op en  
komen ook de competities weer van de grond. Laten we hopen dat 
dat zo blijft. 
Ik wens iedereen gezondheid en een fijne “boule”maand.  

In memoriam Wim Mosterd. 
  
Op 11 juli jl. is op 86 jarige leeftijd Wim Mosterd overleden. 
Wim werd in 2001 lid van de club en wilde zich al vrij snel  
verdienstelijk maken achter de bar. Wim was een actief lid van de 
club, die graag meedacht over nieuwe plannen en de uitvoering  
daarvan. Bijvoorbeeld over uitbreiding of verbouwing van het  
clubhuis. Hij was altijd in voor praatje met iedereen. 
Jarenlang heeft hij zich ingezet als wedstrijdleider. Vooral de laatste 
jaren was hij een bekende verschijning voor de boulers van de  
zondagmiddag, waar hij meestal wedstrijdleider was.  
Kortom, een gewaardeerd lid. Wij zullen zijn gezellige praatjes  
missen. 
Ik wens zijn echtgenote Betsie en allen die hij achterliet  
veel sterkte. 
 
Ad Kooijman 
Voorzitter 
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In memoriam Rob van der Werve. 
  
Op 3 augustus is Rob van der Werve kalm en rustig op 81 jarige 
leeftijd in zijn slaap overleden.  
Rob was vanaf de oprichting van de club lid en ik mocht hem voor 
zijn veertigjarig lidmaatschap vorig jaar een speciale  
onderscheiding uitreiken. 
Rob is van grote betekening geweest voor De Hakhorst.  
Hij is bijna 25 jaar actief geweest in de Sportcommissie. Hij was  
medeorganisator van allerlei festiviteiten, zoals carnaval, een 
Grieks feest en een autorally, die eindigde op de Brink in Laren.  
Rob heeft ook de naam van ons clubblad bedacht: “Bouletin”.  
Voor al zijn activiteiten door de jaren heen is Rob benoemd tot  
“Lid van verdienste”.  
Als geen ander had hij dit verdiend. 
Rob, mede door leden zoals jij er een was, kan een vereniging  
bloeien. 
We missen je!!! 
Ik wens zijn echtgenote Trudi en allen die met hem verbonden  
waren heel veel sterkte toe. 
 
Ad Kooijman 
Voorzitter. 
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In memoriam Nanja Heijke. 
  

Na een kort ziekbed is Nanja Heijke geheel onverwacht op 13 juli jl. 
overleden. 
Zij werd 72 jaar.  
Nanja was lid van De Hakhorst vanaf 1994, dus al 27 jaar. 
In die tijd heeft zij heel veel gedaan om de club draaiende te  
houden. 
Vooral de organisatie van de barwerkzaamheden, zoals het maken 
van het barrooster was bij haar in goede handen. Maar ook in de  
uitvoering draaide zij volop mee. 
Later verlegde zij haar focus op het organiseren van reanimatie  
cursussen, het op orde houden van de EHBO koffers en het AED  
apparaat. 
Zij was iemand die andere clubleden graag bij haar activiteiten  
wilde betrekken.  
Een fijn en warm clublid, die wij zeker zullen missen. 
Ik wens Henk en alle andere nabestaanden heel veel sterkte. 
  
Ad Kooijman 
Voorzitter.  

In memoriam Marga Boersma 
  
Wij ontvingen een bericht dat Marga Boersma op 69-jarige leeftijd 
is overleden. 
Marga was lid van De Hakhorst sinds 1 januari 2018. 
Helaas heeft Marga dus maar kort de gelegenheid gehad om zich 
het spel eigen te maken. 
Ik wens allen die Marga na staan veel sterkte toe. 
 
Ad Kooijman 
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Van de secretaris 

 
 

 

 

De planning voor september is als volgt:  
Het bestuur komt op 16 september bijeen voor de maandelijkse  
officiële bestuursvergadering. Dat is tevens de datum waarop  
’s avonds de ALV gepland staat. Deze start om 19.30 uur.  
Mocht je die avond verhinderd zijn, dan wijs ik je op het machtigings-
formulier, welke in het clubhuis ligt. Voor zowel de penningmeester 
als de secretaris moet gestemd worden conform de regels.  
Ook jouw stem is belangrijk. Bij verhindering geef je jouw  
machtigingsformulier door aan degene die aanwezig zal zijn.  
 

Mailbox                   

-De NJBB is druk doende met het aanmoedigen van personen om een 
lidmaatschap aan te gaan bij een boulevereniging. Allerlei  
initiatieven worden ter stimulatie aangereikt bij de verenigingen. 
Vanzelfsprekend gaan deze tips en tricks naar de commissie  
Ledenwerving. Een initiatief daarvan is het Petanqueticket. De  
Ledenwerfcommissie heeft 75 tickets aangevraagd. Deze zijn  
bestemd voor toekomstige leden. D.m.v. het ingeleverde ticket bij de 
inschrijving ontvangen zij een eenmalige korting van 100 % op de 
bondsbijdrage. Mocht je iemand weten te stimuleren, dan kan je ook 
het ticket bij het secretariaat aanvragen voor het nieuwe clublid. 
Jouw initiatief hierin wordt bijzonder op prijs gesteld. Hoe meer  
zielen hoe meer vreugd!   
      
-De NJBB meldt dat de Bondsraad op 28 augustus een speciale  
vergadering belegt om te spreken over de voorgestelde reglements-
wijzigingen. Sinds 2020 is het in de topdivisie mogelijk om in de NPC 
per speelronde één keer te wisselen.  
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 Tijdens de voorjaarsvergadering van de bondsraad in juni 2021 heeft 
een meerderheid van de bondsraadsleden aangegeven er  
voorstander van te zijn om deze mogelijkheid uit te breiden naar alle 
divisies, zowel landelijk als regionaal. Daarbij is de wens uitgesproken 
om deze mogelijkheid per seizoen 2021/2022 in te voeren.  
 
Om de wisselmogelijkheid in alle divisies in te voeren, zijn enkele  
reglementswijzigingen nodig. Door een buitengewone vergadering 
voor de bondsraad te organiseren, krijgen de bondsraadsleden de 
mogelijkheid om, na de inhoudelijke discussie die al is gevoerd, te 
spreken over de voorgestelde reglementswijzigingen. Op deze  
manier is het mogelijk om deze reglementswijzigingen door te  
voeren voor de start van het nieuwe NPC seizoen op 18 september 
2021.  
- Namens PetanqueNL:  
De nationale sportweek valt op 18-29 september en de week tegen 
de eenzaamheid op 30 sept-7 oktober. 
 

Postbus           

Er is een schrijven binnengekomen van een clublid met de vraag of 
de begintijden van het boulen in de middag niet verzet kunnen wor-
den van 13.00 uur naar 13.30 uur. Dat is niet mogelijk omdat de 
competitiespelers dan in het gedrang komen met de aanvangstijd 
van de avondspelen.  
 

Aanverwante zaken        

-Vrijwilligerswerk: Kijk eens op het publicatiebord van het bestuur 
naar de vacatures. Wat moeten we zonder vrijwilligers?! Zie ook het 
organigram. Daarop worden meerdere commissies en contactperso-
nen vermeld. Het organigram is te zien op het publicatiebord zowel 
als op de website. Binnenkort zullen de bestuursleden de clubleden 
persoonlijk benaderen, want de nood is hoog             
-Het bestuur is bezig met de opzet van het 5-jarenplan. Welke  
wensen zijn er ten aanzien van de accommodatie, hoe deze werk-
zaamheden uit te smeren over 5 jaar, de geschatte kosten, en dan  
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 het hoe (nogmaals, meld je bij een van de commissies, we hebben je 
nodig) en wanneer, etc.. Donderdag 26 augustus gaat het bestuur 
hier verder over in gesprek. 
-De infomap welke voor een ieder ter inzage ligt in de kantine,  
tezamen met de andere mappen zoals bijv. de map met registratie-
formulieren voor het registreren van je boules. De infomap is nog niet 
helemaal up to date. Er wordt aan gewerkt. Blader gerust eens door 
één van die mappen. Soms kom je het antwoord tegen op de vraag 
waar je al een tijdje mee loopt.  
 
Medische Commissie                   
Hierbij verzoek ik alle gecertificeerden voor het reanimeren zich te 
melden bij het secretariaat voor de herhalingslessen Reanimatie. 
Daarnaast zitten we verlegen om gecertificeerden welke 3 oktober 
tijdens het Districts Kampioenschap Tripletten een dienstje willen 
draaien. Er volgt nog een brief. De lessen mogen “wettelijk” weer ge-
geven worden. Daarnaast is er de vraag: Wil je contactpersoon  
worden voor de Medische Commissie? Meld je dan bij het  
secretariaat.  Momenteel bestaat die commissie uit 0 personen.  
In samenwerking met de secretaris komen we er wel uit.   
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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


 17 

 
Mutatieoverzicht voor Bouletin van oktober 2021 
 
Overleden 
Wim Mosterd op 11 juli 2021 
Nanja Heijke op 13 juli 2021 
Marga Boersma op 28 juli 2021 
Rob van der Werve (lid van verdienste) op 3 augustus 2021 
 
Nieuw lid 
Ute Kooij is weer lid geworden vanaf 25 juli 2021 
Liesbeth Bouter-tjen A kwoei is lid vanaf 27 juli 2021 
Ute en Liesbeth, van harte welkom. 
 
Andere wijzigingen – zie de ledenlijst op de website  
Wim en Christien de Vries: nieuw adres Bert den Uijl:  
nieuw adres vanaf 23 augustus 2021 
 
Opzegging (m.i.v. 31-12-2021) 
Christien de Vries op 21 juni 2021 
 
Totaal aantal leden op 19-08-2021 conform telling onderaan de  
ledenlijst = 226. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 19-08-2021 staan op de website. 
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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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Het vertrouwde gezicht van Joop van Kersbergen als wedstrijdleider 
voor de maandagavond-hussel-trofee zult u moeten gaan missen.  
In de plaats daarvan zult u nu begroet worden door Tom Martens.   
De reden dat Joop stopt is dat zijn plezier om dit te blijven voort-
zetten als vrijwilliger is aangetast. 
Voor de sportcommissie een issue waar wij ons niet graag direct mee 
geconfronteerd zien worden. Wij zagen ons genoodzaakt om op korte 
termijn handelend op te treden en dat is mede door de inzet van Tom 
gelukt. Dit betekent wel dat er door leden van onze commissie extra 
taken uitgevoerd gaan worden die nog eens extra op de bestaande 
werkzaamheden komen. Daar komt bij dat ook het aantal  
commissieleden van zes naar vijf gegaan is. 
Wij hebben onze taken verdeeld en met name het recreatieve  
gedeelte daarvan is nu onderbezet.  
Mocht u denken: ik kan zeker voor de sportcommissie ondersteunende 
werkzaamheden doen, maak dan eens een praatje met een van de 
leden van onze commissie. 
 
RPS 
Zoals u weet is het REGLEMENT VOOR DE PETANQUESPORT (RPS)  
begin dit jaar aangepast. De in het oog springende veranderingen zijn 
de onderlinge afstand van but en werpcirkel, die nu 1,5 meter is.  
Op onze website zijn deze te vinden op de pagina  
‘Vernieuwde spelregels Petanque 2021’   
(https://www.jbcdehakhorst.nl/het-spel/spelregels/) 
 
TOERNOOIEN 
U zult al gemerkt hebben dat wij langzaam aan met onze activiteiten 
weer terugkeren naar het oude vertrouwde. De maandelijkse toer-
nooien zijn weer gestart, zoals het 1e Dinsdag van de maand toernooi, 
het Koffietoernooi op de woensdag en het Vrijdagavond toernooi.  

https://www.jbcdehakhorst.nl/het-spel/spelregels/
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Daarnaast gaat ook de Interne Triplettencompetitie weer van start. 
Het eerste grote toernooi  was het Vrouw/Mantoernooi op  
zaterdag 21 augustus.  
Om dit alles mogelijk te blijven maken kunnen wij, zoals u hierboven 
hebt kunnen lezen, wel enige extra menskracht gebruiken. 
Ik hoop binnenkort een aantal leden hierover te mogen spreken. 
 
INSCHRIJVEN VOOR DE WDC 
Op het bord van de Sportcommissie hangt het inschrijfformulier voor 
de WDC (Winter Doubletten Competitie) seizoen 2021-2022.  
Deze competitie wordt gespeeld op de volgende  
10 donderdagavonden; 
2021 
7 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december 
2022 
13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 maart 
 
De aanvang is 19.30 uur en er worden 2 of 3 partijen op een avond 
gespeeld. Er wordt gespeeld bij een club uit afdeling 6. Het is een heel 
leuke competitie maar het kan nog wel eens laat worden. Het zou leuk 
zijn als er meer teams gaan inschrijven dan de 5 die de laatste jaren 
hebben meegedaan. Clubkleding is verplicht.  
Uiterste inschrijfdatum is 9 september 2021. 



 21 

Noodkreet! 
Beste mensen 
 
Op zondag 3 oktober staat er een grote happening gepland :  
het Districtskampioenschap Tripletten. 
Onder het motto vele handen maken licht werk zijn er maar 
liefst 4 bardiensten nodig. Dus 8 leden die in ploegen van 2 deze 
dag een paar uur de bar willen draaien. 
Laat even weten als je zondag 3 oktober een paar uur  
beschikbaar bent om deze dag gezellig en goed te laten  
verlopen. 
 
Ria de Weger 0624248050 
Martin Borst 0637560935 
Bij voorbaat dank 

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

 

Voor uitgebreide/aanvullende informatie: Zie vacatures 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 

Secretaris vanaf ALV 2021 Irene Maes-Ad Kooijman 

2e Coördinator sponsors per direct Kees Duerink-Ad Kooijman 

Medisch per direct Irene Maes 
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Ook in Leusden!!! 



 23 

Na een lange vervelende Coronatijd was er eindelijk in juli 

weer een Koffietoernooi. 
Er waren 32 boulers die deelnamen aan dit toernooi.  
Het aantal moet natuurlijk  weer gaan groeien vandaar hier een  
oproep kom ook naar dit gezellige ochtendtoernooi!  
Iets eerder je bed uit want wij starten om 9.30 uur. 
 
De prijzentafel was zoals vanouds verzorgd door Dicky Willigenburg 
en Jopie Voogt. 
Na twee partijen te hebben gespeeld waren de koplopers  
Carla de Wilde en Rikje van Straten met een saldo van 15, op de voet 
gevolgd door Wies Huber met 14. 
Ja en dan komt de derde partij en daar lieten de dames het liggen, 
terwijl Ton Jetten juist die partij met 13-1 aan de haal ging en  
daardoor op de eerste plaatst kwam met een saldo van 24. 
En hij houdt er zo van dus was zijn keus aan de prijzentafel een bak 
met kersen. 
Op de tweede plaats Piet Boddeman saldo 20, derde Dolly Wijnbelt 
saldo 20, vierde Carla de Wilde saldo 16, vijfde Gerda Vonhof  
saldo 15. Allen prijs. Verder vielen in de prijzen Slimen Ben Ahmed, 

Rikje van Straten, Thea Rond, 
Kees Duerink, Wies Huber, Tiny 
Ham, Dicky Willigenburg, 
Piet van Opijnen, Gerda van Brug-
gen, Joop van Kersbergen,  
Antoine Albrecht, Herman  
Bosman, Charlotte v/d Hoek,  
Peter Maes, Wil Boer, Truke  
Nielen.  
De troostprijs was voor  
Wim Nielen. 
 

Toernooien ze kunnen weer!! 
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Eerste-dinsdagtoernooi in augustus 

Op 3 augustus was het weer zover, het Eerste-dinsdag-van-de-maand 
toernooi mocht weer georganiseerd worden na de Coronalockdown 
door JBC De Hakhorst. Het enthousiasme bij de leden was enorm. 
Er schreven 52 leden in om deel te nemen aan het evenement.  
Ondanks de lichte motregen kozen de deelnemers er toch voor op de 
buitenbanen te spelen. De prijzentafel zag er weer uit als vanouds, 
verzorgd door Wil Vendeville en Tiny Ham.  
De vrijwilliger achter de bar was Martin Borst.  
 

Na drie partijen bleek Peter Maes 
de sterkste speler te zijn, 3 + 25, 
met als gevolg dat hij de goed  
gevulde mand  in ontvangst mocht 
nemen.  
De tweede plaats was voor  
Hans de Vaal 3 + 22.  
Op de derde plaats eindigde  
Koen Verf, 3 + 20.  
De 4e plaats was voor  Rob Geurts,  
gevolgd door Arend Ruarus,  
Wies Huber en Mia van Vuure,  
allemaal met drie overwinningen.  
Met twee overwinningen waren er  
10 deelnemers die een prijs  

mochten uitzoeken, de beste met twee overwinningen was Sanne 
Borst 2 + 17. Met één overwinning waren er nog 7 deelnemers die 
beloond werden met een prijs, aangevoerd door Tineke Verheij. De 
troostprijs  was deze keer voor Anneke Verf en Heleen Jansen.  
Een gezellige en aangename middag werd afgesloten met  een  
daverend applaus voor Martin Borst voor zijn inzet achter de bar. 
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 Ramazan wint het eerste  
Vrijdagavondtoernooi van 2021 

 
Het laatst gespeelde Vrijdagavondtoernooi dateert alweer van  
21 februari 2020! De winnaar toen was Rob Geurts.  
Nu, 16 maanden later, hebben we eindelijk een opvolger.  
Ramazan Önez was deze avond met 3+25 voor iedereen te sterk.  
Gefeliciteerd Ramazan met de goed gevulde mand. 
Dit Vrijdagavondtoernooi van 2021 was een heel bijzondere.  
Niet alleen omdat er 16 maanden geen toernooi was gespeeld maar 
we moeten er duidelijk weer aan wennen. De aanvangstijd bleek een 
probleem voor nogal wat spelers en het betalen met contant geld zijn 
ook een aantal niet meer gewend. En dat leverde nogal wat pittige 
discussies op. Voor de rest vonden de 34 deelnemers het weer  
ouderwets gezellig. Dicky en Jopie hadden zich weer lekker kunnen 
uitleven om de prijzentafel aan te kleden en Cilia kon zich de hele 
avond uitleven achter de bar. 

Na drie ronden waren er zeven mensen met 3 
overwinningen die allen een prijs kregen.  
De beste dus Ramazan met 3+25 gevolgd door 
Paul Dijkstra 3+20, Henk van den Hoek 3+19, 
Dolly Wijnbelt 3+19, Timo Kraak 3+17,  
Tiny Ham 3+14 en Hans de Vaal ook 3+14. 
De beste vier met 2 overwinningen kregen ook 
prijs en dit waren Joop van Kersbergen 2+23, 
Jan Kuiper 2+18, Harry Wolters 2+17 en  

Arie Wijnbelt 2+11. 
Ook de beste vier met één overwinning hadden prijs en dit waren  
Jopie Voogt 1+2, Arnold van der Loo 1+2, Cees Vendeville 1-1 en  
Tjitske Moro 1-5. 
De poedelprijs ging deze avond naar Charlotte van den Hoek die met 
0-27 met een grote glimlach een reep chocola in ontvangst nam. 
Ondanks wat geklaag over te koud, te nat en te laat was er eindelijk 
toch weer ouderwets gezellig toernooi.  
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Beste mensen 
 
Ook de maandagavond is weer opgestart en de eerste maand ( juli) zit 
erop. Het aantal deelnemers van voorheen hebben wij nog niet op de 
maandagavond maar we hadden een gemiddelde van zesendertig 
deelnemers. 
Zoals bekend wordt er op de maandagavond gespeeld om zoveel  
mogelijk punten te behalen en zo hoog mogelijk aan het eind van de 
maand te eindigen. En zeker om aan het eind van het jaar hoog 
te eindigen. Natuurlijk zijn er ook spelers die komen voor  
alleen  een potje boulen, ook dat is uiteraard geen probleem.  
De fles wijn van de maand is dan ook voor de nummer één:  
Timo Kraak. 

 
Uitslag maandagavond hussel 



 32 

Arnold van der Loo 
 
De coronaperiode is toch een 
bijzondere periode voor ons als 
sportcommissie, zeker met alle 
regelgeving en maatregelen die 
op ons afkwamen. 
Een daarvan was het reserveren 
om te gaan boulen. Dat ging 
toch geautomatiseerd zult u 
denken! En dat was gedeeltelijk 
ook zo, maar elke aanvraag 
diende wel goedgekeurd te 
worden of kon zo nodig worden 
afgewezen. Gedurende de  
coronaperiode heeft Arnold  
deze taak grotendeels  
uitgevoerd. 
De laptop om het reserverings-
systeem te raadplegen en de 
goedkeuringen te activeren 
stond op zijn tafel in de woon-
kamer. Het was voor Arnold 
een bijna dagelijkse taak om dit 
voor onze leden uit te voeren. Zeker als je weet dat het in deze  
periode om in totaal om 2380 reserveringen ging waar er 2151 zijn 
goedgekeurd en er 82 zijn geweigerd, de overige aantallen zijn  
geannuleerde reserveringen. 
Ik vind als voorzitter van de SC dat deze extra werkzaamheden wel 
onder de aandacht mocht worden gebracht en dit ook met een  
bloemetje mocht bedanken.  Arnold zelf vond dit maar overbodig 
want als sportcommissie lid doe je dit gewoon. 
Arnold nogmaals bedankt voor al deze extra werkzaamheden. 
 
Anton Kunenborg. 
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Dank voor de prachtige bos bloemen, die door een bloemist  
gebracht werd na mijn twee ziekenhuisopnames.  
In opdracht van Eelke en Tjitske van “Lief en Leed”. Mooi hoor. 
Het gaat gelukkig weer aardig goed met mij. 
 
Hartelijke groet, Janny  Vossebeld. 
 

Bij deze wil ik iedereen van de club bedanken voor alle  
medeleven tijdens de maanden van mijn ziekte.  
Na het plaatsen van een pacemaker gaat het een heel stuk beter. 
Ook Karel bedankt. Hij heeft al het huishoudelijk werk gedaan.  
Ik denk dat ik over een poosje wel weer ga boulen of alleen maar 
kijken. 
Ik wens jullie allemaal heel veel plezier met dit spel.  
Een goede competitie gewenst. 
Met dank. 
Ank Christ 

Lieve boulers, 
 
Mede namens mijn kinderen wil ik jullie hartelijk bedanken voor 
jullie meeleven na het overlijden van Wim. 
Deze overweldigende belangstelling heeft ons heel veel goeds 
gedaan en gesterkt. 
 
Betsy Mosterd. 
Barneveld  
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Foto Ronald Kersten 

Harry de Winter 
 
Voor Harry de Winter is het belangrijk om deel uit te maken van een 
bestuursorgaan van onze vereniging en voor Harry was dit de  
sportcommissie. Ruim voor het voorzitterschap van Karel Christ 
maakte Harry al deel uit van de sportcommissie. 
 
Het laatste jaar, in deze coronaperiode, was voor Harry het moment 
om de knoop door te hakken en de werkzaamheden voor de  
sportcommissie over te gaan dragen. In deze commissie was Harry 
een warm pleitbezorger voor de recreanten, vooral degenen die  
spelen op de zondagmiddag. Ik kan wel zeggen dat mede door de 
inzet van Harry de zondagmiddag als een van de eerste  
speelmomenten is toegevoegd in de coronatijd. Daarnaast regelde 
Harry het rooster voor de wedstrijdleiders. Inmiddels heeft Arnold 
deze taak overgenomen. 
 
Het was fijn dat Harry de afgelopen vergadering aanwezig was in  
gezelschap van zijn vrouw Tineke. Zij hadden iets lekker meegeno-
men voor bij de koffie en die tijd hebben wij genomen om stil te 
staan bij de activiteiten van Harry voor onze club, maar ook over zijn 
werkzame leven als directeur van het Maria Internaat te Amersfoort. 
Deze was gevestigd aan de Noorderwierweg, dit is in de wijk waar ik 
(Anton) als ventje ben opgegroeid. Tineke vertelde ook dat zij nog 
steeds rond de Kerst kaarten ontvangen van oud-bewoners van dit 
Internaat. 
 
Met het overhandigen van een 
bos bloemen hebben wij Harry 
bedankt voor zijn jarenlange 
inzet voor de sportcommissie 
en Tineke bedankt voor de 
heerlijk traktatie. 
 
Anton Kunenborg 
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Het is alweer meer dan een maand geleden dat Nanja is  
verleden. Het  was een schok. Maar waar ik mij getroost door 
voel zijn de vele kaarten met deelneming en sterkte toewensen 
van mijn mede-clubleden. Dank daarvoor. 
Ook de vele reacties in een persoonlijk schrijven, onder andere de 
met regelmaat terugkomende tekst dat men Nanja zo’n lieve 
vrouw vond, deden mij zeer goed. 
Wanneer ik mijn eigen leven weer op de rit heb kom ik weer eens 
keertje naar de club om een boulespel te volgen. 
 
Met groet, Henk Heijke 
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Zaterdagmorgen 21 augustus: de mist trekt net 
op in de weilanden als ik (Anton) op weg ben 
naar De Hakhorst om de voorbereidingen te 
treffen voor het eerste grote toernooi in deze 
coronaperiode. 
Niet alleen ik maar ook de barmedewerkers 
Addy en Tom zijn vroeg aanwezig om het een 

en ander in orde te maken. Als extra service worden alle stoelen voor 
de spelers droog gemaakt. Ook Arie is op tijd met zijn bromfiets om 
op zijn eigen wijze de banen in orde te brengen. 
Kortom; er wordt al wat in het werk gezet om het toernooi soepel te 
laten verlopen.   

Als wedstrijdleider is het fijn als de toernooispelers allemaal mooi op 
tijd aanwezig zijn. (En dat is minimaal tien minuten van tevoren.)  
Dat was ook het geval, zodat wij klokslag tien uur konden beginnen 
met de voorronden van het toernooi. Deze voorronden bestonden 
uit twee voorgelote partijen. Hierna volgde de indeling in poules naar 
sterkte. 
 
Als sterkste uit de voorronden kwamen naar voren Joop van Kersber-
gen en Carla de Wilde. Zij werden ingedeeld in de A-poule samen met 
Harry Wolters en Wil Vendevillle, Slimen Ben Ahmed en Edith van der 
Loo en tenslotte Hans de Vaal en Pascale Lhoste. 
Het aantal deelnemende teams was niet deelbaar door vier en daar-
door werden in de laatste poule zes teams ingedeeld. 
In elke poule werden nog drie volledige wedstrijden gespeeld. Met 
als gevolg dat de stand in de poule aan verandering onderhevig was. 
Het team dat in een poule als eerste werd ingedeeld eindigde als 
laatste in de poule en ook omgekeerd kwam voor. 
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De uiteindelijke winnaar van het toernooi is de 
winnaar van de A poule: Pascale Lhoste en 
Hans de Vaal. Als tweede eindigden Edith van 
der Loo en Slimen Ben Ahmed. Derde werden 
Carla de Wilde en Joop van Kersbergen en als 
vierde eindigden Wil Vendeville en Harry  
Wolters. 
 
De winnaars van de andere poules waren; 
B Poule -  Cora  en Tom Martens 
C Poule -  Anja Engelbert en Anton Kunenborg 
D Poule -  Sanne Borst en Peter Maes 
F Poule -  Tjitske Moro en Arnold van der Loo 
 
Het was geweldig om zo’n toernooi weer te 
kunnen spelen. Ook het weer was die dag  
fantastisch zodat iedereen volop van genoten 
heeft van deze dag. Met dank aan Addy en 
Tom die de aftrap namen bij het bezetten van 
de bar. Speciaal dank aan Anneke Esko die het 
laatste gedeelte voor haar rekening heeft  
genomen; anders was de bar gesloten  
geweest.  Voor Anneke zelf was het ook  
speciaal omdat zij die dag eerst haar andere 
vrijwilligerswerk had afgerond. Ik weet dat 
vanuit het bestuur veel werk wordt verzet om 
het aantal vrijwilligers te vergroten, maar zij  
hebben daarvoor ook leden nodig die een taak 
voor hun rekening nemen.  
 
Tenslotte nog een woord van dank aan  

Tjitske Moro voor het 
verzorgen van de  
wijnpakketten. 
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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.  Oktober 2021 

De (school)vakanties zijn voorbij. En dan is er nu de nazomer…. En 
voor onze sponsors zijn betere tijden aangebroken. 
Niet dat de coronamaatregelen voorbij zijn, maar toch. 
Ondernemers in de horeca passen hun menu’s weer aan en de 
 najaarscollecties hebben hun intrede gedaan.  
Kortom, we gaan weer een nieuwe periode in. Maar wat blijft is dat 
jullie voor nagenoeg alle boodschappen en aankopen wel bij één van 
onze sponsors terecht kunnen. 
 
Wat trouwens ‘gewoon’ doorging was de huizenmarkt. Nou eigenlijk 
niet gewoon, want daar is sprake van toch wel een wijziging in vraag 
en aanbod. 
Dan is het goed dat we een makelaar als Herbrink Makelaars o.g., 
gevestigd aan de Hamerveldseweg 54, kunnen aanbevelen. 
Ja, jullie lezen het goed. Deze sponsor is verhuisd naar nr.54 (was 56). 
In een prachtig nieuw pand, met nog betere ontvangstmogelijkheden. 
En zij bieden een leuke actie aan: 
Alle ‘Jeu-de-boules-Hakhorsters’ worden bij dezen door familie  
Herbrink uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in hun nieuwe 
onderkomen en onder het genot van een kopje koffie en/of thee  
nader kennis te maken. Van harte welkom! 
Herbrink Makelaars o.g. is namelijk sterk in de  
regio Eemland en al meer dan 25 jaar actief.  
Als geen ander kent het team van Herbrink de 
markt en haar diversiteit aan woningen.  
Zij adviseren bij de aankoop en verkoop van woningen.  
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En zij begeleiden de klanten uiteraard graag bij het vinden van een 
droomhuis. 
Ook voor taxaties, gratis waardebepaling of bouwkundige inspecties 
biedt Herbrink haar diensten aan.  
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 
 
Graag vestigen wij ook de aandacht op onze sponsor  
aan de Biezenkamp 92 van Desirée Sleijffers en Brigitte van der  
Linden. Zij werken met de nieuwste technieken. 
Zij zijn altijd volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in 
hun branche en hechten veel belang aan een persoonlijke  
benadering en een prettige, informele sfeer.  
Kwaliteit staat bij Mondzorg Leusden in hun mondhygiënistenpraktijk 
altijd voorop. Ook nemen zij ruim de tijd. Ze zijn, naast angstige  
patiënten en kinderen, gespecialiseerd in ouderen. 
Oftewel onze mond is bij hen in goede handen! 
Zij willen graag hun cliënten ontzorgen en streven 
naar vlekkeloze service. Kijk maar eens op hun 
website: www.mondzorgleusden.nl of bel naar 033 494 50 10 
 

En dan het nieuws van onze sponsor AFAS. 
Eindelijk is het zover. Deze maand (25 september) 
gaat 14 de Musical in première.  
In het nieuwe AFAS theater in ons eigen Leusden. 
Het theater is onderdeel van het nieuwe  
hoofdgebouw van AFAS Software in Leusden.  
Het is een zaal die zich kan meten met de grotere 
zalen van Nederland. 850 personen kunnen voor-
stellingen bijwonen. Naast voorstellingen zullen er 

ook presentaties, congressen en andere soorten grote events gaan 
plaatsvinden. 
 

http://www.mondzorgleusden.nl
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AFAS software ontwikkelt en implementeert softwaresystemen.  
Zij hebben een ontzettend grote en ook brede klantenkring. 
En het maatschappelijk ondernemen is één van de kernwaarden. 
Nader kennismaken? Kijk maar eens op hun website: www.afas.nl. 
 
En nog een moment waar wij allemaal op zitten te wachten.  
De jubileumviering met het grote Gezelligheidstoernooi. 
Mede dankzij onze (jubileum)sponsors zal het op 25 september een 
geweldige dag worden. 
Wie al die (jubileum)sponsors zijn lezen jullie in het speciale Jubileum 
Magazine, dat in oktober zal verschijnen. 
 
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.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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Koffietoernooi van 11 augustus. 
 
Wat minder boulers als normaal maar het is ook nog vakantietijd! 
Achtentwintig die voor het boulen en gezelligheid kwamen maar toch 
voor een prijsje gaan. De prijzentafel was wederom verzorgd door 
Charlotte v/d Hoek en Ans Otten, waarvoor dank. 
Zoals gewoonlijk kijken we na twee partijen wie op dat moment de 
koplopers zijn. 
Slimen Ben Ahmed saldo 25, Ans Otten saldo 17, Koen Verf saldo 16. 
Na de derde partij gaf Slimen de voorsprong ook niet meer uit handen 
en ging met de mand naar huis. Tweede Gerda Vonhof, derde Anton 
Kunenborg, vierde Arie Wijnbelt, vijfde Ans Otten. Allen goed voor 
een prijs. 
Dit keer een kort verslag. 
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  Arnold’s Arnold’s 

Of het nu komt door Covid 19 weet ik niet  
maar ik constateer de laatste tijd veel meer  
intolerantie bij de mensen dan vroeger.  
Laat ik me maar beperken tot onze club, anders kan  
ik er wel boekwerken over schrijven. Kijk, het is altijd leuk om iemand 
op de kast te krijgen. Tenminste, dat vind ik. U denkt daar misschien 
anders over en dat mag. De ene persoon is daar wat gevoeliger voor 
dan de ander. Maar ik ga er van uit dat, wanneer het overduidelijk is 
dat een opmerking niet serieus bedoeld is, je best iemand mag  
opnaaien. Voorbeeld? Komt ie. Ik speelde een partij waar ik nogal 
veel op de knieën moest om te meten. Toen kwam het moment dat 
ik na het meten aangaf dat de boule van ons op punt lag en één van 
de tegenstanders vroeg “weet je dat wel zeker”? Mijn antwoord was 
“dan meet je het zelf maar” waarbij ik wist dat die persoon dat niet 
zou kunnen. “Nee Arnold”, kreeg ik te horen, “jij meet altijd eerlijk. 
Toen kon ik het niet nalaten om te zeggen “dat ligt eraan wie mijn 
tegenstander is”. Nou, toen was het gebeurd hoor. Ik had het  
helemaal verbruid en zeker toen ik er nog aan toe voegde dat ik al 
drie keer expres verkeerd had gemeten. De kast was niet 
hoog genoeg en ik kreeg er steeds meer plezier in. En zo 
maak ik regelmatig opmerkingen en de meeste leden  
begrijpen dat het niet serieus bedoeld is, hoop ik.  
Het wordt een ander verhaal wanneer er opmerkingen 
worden gemaakt over het (niet goed) functioneren van 
een vrijwilliger. En of dat nu gaat over het tempo van een 
barmedewerker, de beslissingen van een wedstrijdleider, 
het werk van de baancommissie of kluscommissie, je moet daar  
voorzichtig mee zijn. Het zijn allemaal vrijwilligers die hun stinkende 
best doen voor de vereniging en dus ook voor u.  
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Als dan blijkt dat een vrijwilliger er de brui aan geeft omdat er een 
verkeerde opmerking is gemaakt dan is er wat mij betreft een grens 
overschreden. Laten we met z’n allen wat meer waardering tonen 
voor het vele werk dat door een gedeelte van de leden wordt  
verricht. En zeker in die gevallen dat er commentaar wordt geleverd 
door mensen die zelf geen flikker uitvoeren mag daar wat mij betreft 
een sanctie tegenover staan. Het zou fijn zijn als leden die nog kwiek 
en gezond zijn zich opgeven om iets voor de club te gaan doen.  
Zeker voor de bardiensten hebben we mensen 
nodig en één keer in de maand een keer een bar-
dienst doen is toch niet zo erg?  
Zo, dat wilde ik even kwijt. 
 
Ik heb al vaker gezegd en geschreven dat ik van 
iedereen kan winnen maar ook van iedereen kan 
verliezen. Dat hoort nu eenmaal bij het spelletje. Op zaterdag  
21 augustus werd er voor het eerst dit jaar weer een groot toernooi 
georganiseerd en wat was het weer gezellig. De organisatie was 
goed en wat waren we blij met de barmedewerkers. Maar de eerste 
partij kregen Tjitske en ik een vreselijk pak slaag. Ik ga niet uiteen-
zetten hoe die uitslag tot stand is gekomen, het volstaat te vermel-
den dat we binnen de kortste tijd met 2-13 van de baan stapten. En 
dat is niet leuk kan ik u vertellen. Als je dan verderop het terras onze 
tegenstanders hoort vertellen dat ze van Arnold en Tjitske hebben 
gewonnen met 13-2 strooit dat wat extra zout in de wond. Tijdens 
elke volgende pauze tussen de partijen hoorden wij steeds hetzelfde 

verhaal op het terras. En tijdens onze laatste 
wedstrijd stonden onze eerste tegenstanders 
naast ons hun wedstrijd te spelen en werd 
nog maar eens een keer verteld dat hun  
eerste partij met 13-2 was gewonnen van 
Arnold en Tjitske. Dat lokte Tjitske tot de  

uitspraak “we hebben in ieder geval twee mensen heel gelukkig  
gemaakt vandaag”. 
                                                 Boule gezellig en maak anderen gelukkig. 

2  13 
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ITC uitslag van 17 augustus  
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PUZZEL juli-augustus 
 
Dit was voor de liefhebber echt puzzelplezier, 
die zegt: " Kom maar op, geef maar hier" 
Je hebt nodig iets om mee te schrijven en een blad, 
en dan kun je beginnen met je geklad. 
 
Bij het ene plaatje weet je het praktisch meteen, 
bij het andere klaag je steen en been: 
"O waar ben ik toch aan begonnen, 
ik heb nu al van alles bij elkaar verzonnen." 
 
Het ene woord na het andere zoek je, 
want in de verte lonkt het puzzelboekje. 
Opgeven komt niet in je woordenboek voor, 
je neemt de draad weer op en puzzelt maar door. 
 
Je moet ook wel, want voortijdig stoppen 
valt onder de  noemer: iets niet kunnen verkroppen. 
 
Femke van Houten 
 
Redactie: 
Bedankt Femke voor dit leuke gedicht en goede oplossing. 
De oplossing van de puzzel in het Bouletin van juli—augustus is  
inderdaad: 
IETS NIET KUNNEN VERKROPPEN. 
 
Onder de inzenders is er een puzzelboekje 
verloot en de winnaar is geworden:  
Edith van der Loo. 
 
Edith het boekje komt naar je toe! 
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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 1 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 Oskam Tours Busreizen    Hoefslag 92 Nijkerk 

Mondzorg Mondhygiënisten    De Biezenkamp 92 Leusden 

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 

RondOm Podotherapeuten Podotherapie  ‘t Koendert 8 Leusden 

RU-VIS Vis-speciaalzaak    ‘t Plein 37 Leusden 

Sastre Mannenmode ‘t Plein 26 Leusden 

Scheerder Drankenhandel Textielweg 20 Amersfoort 

Snel Era Makelaardij Hamersveldseweg 49 Leusden 

Spek & van den Beld Notariaat Hamersveldseweg 65 Leusden 

Succlean Schoonmaakbedrijf Plesmanstraat 10 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 
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Commissie Voorzitter, vz            

Coördinator, co 

Taak Telefoon/ e-mail 

Audio/visuele ap-

paratuur 

Cees Vendeville co. algemeen 06-30433079 

Banen Arie Wijnbelt vz. algemeen 033-4943810 

Begeleiding    

nieuwe leden 

Martin Borst co. algemeen 06-37560935 

Bouletin Bep Vos redactie 033-4940724 

Barrooster 

Distributie Bouletin 

Ria de Weger 

Albert vd Tweel 

co. barrooster 

co. algemeen 

barrooster@jbcdehakhorst.nl 

033-4941476 

Facilitaire dienst Gerrit Blom co. algemeen facilitair@jbcdehakhorst.nl 

06-48936344  

Groenvoorziening Henk Wardenier vz. algemeen  06-12083969 

Kleding Tjitske Moro vz. algemeen 06-22201110 

Klusteam Willem Verboon vz. algemeen  06-10190505 

Ledenwerving Truke Nielen vz. algemeen 033-4942076 

Lief en Leed Tjitske Moro vz. algemeen 06-22201110 

Medisch vacant   

Oud Papier Max Bremer vz. algemeen 033-4942805 

Sponsor Kees Duerink co. algemeen 06-55363291 

Sport Anton Kunenborg vz. algemeen 06-53955070 

Systeembeheer Anton Kunenborg netw. hard-/

software  

033-2586412 

Verhuur/party’s vacant co. algemeen  

 Diny Lieben 2e co. bglieben@planet.nl 

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 Wouden-
berg 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 19.00 - 24.00 19.30 - 23.00 19.00 - 23.30 

dinsdag 12.30 - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

woensdag            (gesloten  corona)  

donderdag 12.30 - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

vrijdag 19.00 - 24.00 19.30 -23.00 19.00 - 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 19.00 - 00.30 19.30 - 23.30 19.00 - 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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