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  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 
 
 
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 
Contact: e-mail: verhuur@jbcdehakhorst.nl 
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In dit nummer o.a. op paginanr.: 5. van de voorzitter 7. van de  
secretaris 14. Harry Hoed trofee 19. ledenmutaties 21. vrijdagavond-
toernooi aug 23. dinsdagtoernooi 27. koffietoernooi 28. Grote  
Clubactie 30. sponsornieuws  32. 40 + 1 jaar 37. Arnold’s knipoog 42. 
maandagavond hussel  43. ITC uitslag 44. vrijdagavondtoernooi sept 
  
Kopij inleveren uiterlijk maandag 25 oktober tot 14.00 uur. 
Het Bouletin van november komt uit op vrijdag 29 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 Diny Lieben - Schuurs 
  
                                               Kees Duerink 06-55363291                                            
                                               
                    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!! 
 

Agenda oktober 
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Wat een fantastische dag hebben wij beleefd tijdens  
het Jubileumtoernooi. 
Jammer dat niet iedereen er was. Het weer was ons gunstig gezind en 
iedereen kon enthousiast meedoen. Ook het diner was prima  
verzorgd door Chinees restaurant Dragon City.  
En ook heel leuk: iedereen had een prijs gewonnen en geen enkele 
speler ging met lege handen naar huis. 
Ook vanaf deze plaats wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan het 
succes van deze dag bedanken voor zijn/haar inzet. Iedereen, de  
organisatoren, de ceremoniemeester, de man die zorgde voor de 
prijsuitreiking, de mensen die de hal hebben ingericht voor het buffet 
en de tafels zo geweldig hebben gedekt, de vrijwilligers achter de bar, 
de wedstrijdleiding, de mensen van de prijzentafel, die er prachtig  
uitzag, ontzettend bedankt voor jullie inzet. Zonder jullie inzet was dit 
allemaal niet gelukt. 
Van deze dag zal een speciaal jubileumnummer van het Bouletin  
worden gemaakt. Dit nummer zal in de loop van oktober verschijnen. 
Ik ben benieuwd! 
 
En dan duiken wij de herfst weer in. Binnenkort zullen we weer bin-
nen gaan spelen. Voor onze eigen clubleden zal er wat betreft corona-
regels niets veranderen. De regel blijft: heeft u klachten blijf dan thuis. 
Wij blijven u vragen om u bij aankomst te melden en te verklaren dat 
u zich gezond voelt. 
Bij toernooien, waarbij niet-leden komen boulen zijn wij verplicht te 
vragen de QR-code van de corona app te tonen.  
- Tenslotte: Wij zoeken nog steeds vrijwilligers, die zich een poosje 
willen inzetten om onze club draaiende te houden. Heeft u wat tijd 
en zin, laat het dan even weten. Ik neem contact met u op om te  
kijken wat voor u geschikt is. 
Veel bouleplezier  
De voorzitter Ad Kooijman 

 

  Van de Voorzitter 
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Van de secretaris 

 
 

 

 

Op 21 oktober komt het bestuur bijeen voor  
de maandelijkse vergadering. Wanneer je een item  
hebt dat naar jouw idee besproken moet worden in die B.V. schroom 
dan niet en spreek één van de bestuursleden aan. Neemt niet weg dat 
er in deze tijd van bijzonderheden veel besproken en georganiseerd 
moet worden. Dit houdt in, dat het bestuur meerdere malen bij elkaar 
komt om te evalueren en het hoe en wat door te nemen.   
 

Mailbox                   

-Er is een uitnodiging van het Leusden Platvorm Sport en Bewegen 
(PSB) binnengekomen. Het gaat hier om een online workshop  
Combinatielidmaatschappen. Op 28 september zal onze  
penningmeester Diny Lieben-Schuurs zich verdiepen in deze materie. 
-De gemeente meldde dat er wederom huurcompensatie wordt  
aangeboden aan JBC De Hakhorst.      
-Er is een schrijven binnengekomen over het boulen op zondag en de 
organisatie daarvan. Het husselen voor de eerste partij blijft staan en 
dat de barmedewerker in het bezit moet zijn van de juiste sleutels is 
een must, aldus het bestuur. Zonder sleutelbezit geeft teveel  
verwarring.             
-Grote Clubactie: Zie elders in dit Bouletin. De boekjes zijn binnen, de 
QR-codes geplakt op de bierviltjes en boekjes! Zie ook de  
Nieuwsbrief die je laatst mocht ontvangen.                
-Heilijgers Projectontwikkeling bv, welke nauw betrokken is bij de 
werkzaamheden Valleipark fase 3.3 stuurde de bewoners van de wijk 
o.a. de volgende informatie: In oktober gaan zij starten met de grond- 
en funderingswerkzaamheden van de laatste 11 eengezinswoningen. 
De bouwtijd zal 9 a 10 maanden in beslag nemen.  
De bouwplaatsmedewerkers die met de auto komen, parkeren op het 
parkeerterrein bij JBC De Hakhorst. Heilijgers zal zorgen voor een 
goede afwikkeling van het bouwverkeer.   Lees verder op blz.10 
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-De Ledenbijeenkomst, voor bestuursleden van de vereniging, is  
bezocht door Ad Kooijman en Irene Maes-van der Werff op  
1 september j.l.  Merkbaar was de behoefte elkaar te spreken over de 
vele vraagstukken die zijn ontstaan in deze “lastige” periode. Als een 
rode draad liep daar doorheen hoe personen te stimuleren om te 
gaan sporten. (Lees boulen). Het ongeorganiseerde sporten in de wijk 
stijgt en zo ook de ouderensport. Ook bij andere verenigingen blijkt 
de barbezetting een bekend vraagstuk. De leeftijdsgroep van de  
NPC-ers ligt iets hoger dan die van de WDC-ers aldus de NJBB.  
Waar het om draaide was: Wat speelt er nu/ Waar staan we nu/ waar 
is behoefte aan! Waar we ons sociaal maatschappelijk op moeten 
richten is: M.B.O.-ers  op uitnodiging te laten boulen. Ook bijv. een 
Grootouderdag met kleinkinderen te organiseren. Meerdere goed 
bruikbare ideeën kwamen ter sprake. Het was zeker een zinvolle  
bijeenkomst met bruikbare tips. We moeten ons blijven afvragen: 
Waar staan we over 5 a 10 jaar. We doen ons best.  
Zie Ledenmutaties, nieuwe leden verderop in dit clubblad! 
-De gemeente vraagt middels haar schrijven om op  
11 oktober, Coming Out Day, zoveel mogelijk regenboog-
vlaggen te laten zien.  
Zij wil graag meer aandacht geven aan het thema (acceptatie van) 
LHBTI. (Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele, Transgenderpersonen 
en mensen met een interseksuele variatie). 
 

Aanverwante zaken        
-Inmiddels heeft de plaatsvervangend penningmeester Ad Kooijman 
zich teruggetrokken en de nieuw verkozen penningmeester  
Diny Lieben-Schuurs de functie officieel overgenomen.  
Met als gevolg dat zij de functie van financieel administrator achter 
zich heeft gelaten.                                           
-Het wijzigen/aanvullen van het Intern Reglement Competities werd 
voorheen door de secretaris van JBC De Hakhorst gedaan. Nu wil het 
dat de artikelen 1 en 2 daarvan formeel moeten worden aangepast. 
De secretaris heeft het bestuur verzocht om conform het  
huishoudelijk reglement van JBC De Hakhorst de sportcommissie c.q. 
de voorzitter van genoemde commissie hierbij de bevoegdheid te  
 



 11 

geven voor het up-to-date houden van het Intern Reglement  
Competities. Aldus is zo besloten op de bestuursvergadering van  
26 augustus 2021.  
- De borrelsessie PSB (Platvorm, Sporten en Bewegen) op  
14 september j.l. was een groot succes. Menig functionaris uit de  
verenigingswereld Leusden en omstreken kon zijn vraagstuk(ken) bij 
een andere voorzitter/secretaris neerleggen. Van de zeepkist werd 
gretig gebruik gemaakt en een ieder is een stuk wijzer naar huis  
gegaan. Meerderen waren onder de indruk van de schoonheid en 
ruimtelijkheid van de club. Hulde aan onze commissieleden! Zou mooi 
zijn, wanneer we ook via deze weg wat toekomstige leden kunnen 
verwelkomen. Dat hebben we ook enigszins gestimuleerd in de vorm 
van een Gift Card en het laten werpen van een aantal boules door de 
aanwezigen. Mocht je denken, ik weet nog wel iemand tot boulen 
over te halen, vraag dan bij het secretariaat een Gift Card voor  
2 personen op! Geen kosten aan verbonden!       
-De Petanque-checks zijn binnen! Deze worden gratis verstrekt aan 
personen welke overdenken om clublid te worden. De check bevat 
een waarde van € 23 en kan ingewisseld worden als plaatsvervangen-
de bondsbijdrage voor 2022. Enkel voor nieuwe leden!!! Weet je  
iemand, vraag dan om de check bij het secretariaat of de voorzitter  
ledenwerving Truke Nielen.                 
-Voor het buitengebeuren zal er een nieuwe kast komen om de  
boules tijdelijk in kwijt te kunnen.  
 

De ALV                
Het aanwezigheidsgehalte was iets kleiner dan andere jaren. Reden 
daarvoor is dat september, zo blijkt uit de afzeggingen, bij uitstek een 
vakantieperiode is voor onze clubleden. Neemt niet weg dat de  
welbespraakten onder ons hun zegje hebben kunnen doen en de 
sfeer positief was. Zowel Diny Lieben-Schuurs als Irene Maes-van der 
Werff haalden voor de functie van penningmeester en secretaris  
voldoende stemmen op. Suggesties voor het Sinterklaastoernooi 
bleef tot een minimum beperkt. Dus mocht je nog ideeën hebben, 
meld dit bij het secretariaat! Voor dit jaar staat Habari, met als  
organisator Joop van Kersbergen, nog op het programma.  
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Januari 2021 

Barmedewerkers      
Er zal gestreefd worden om op de maandag- en 
vrijdagavond 2 barmedewerkers in te zetten.  
Dan is het mogelijk om te frituren.  
Na zo’n lange tijd, het begin is er. Nu nog de barmedewerkers.  
Meld je aan! En ja, ook tijdens de toernooien/competities gaan we, 
zij het met de juiste bezetting, frituren.  

 
RABO ClubSupport                    
Bestedingsdoel: De dagen worden korter. De fietsparkeerplaats ligt 

sinds kort op de zuidzijde van het boulodrome.  

Sfeerverlichting en Geluid binnen en buitenzijde  

Boulodrome  
De (sfeer-)verlichting moet worden aangepast. Ook op het terras. 

Daar komt bij dat door de uitbreiding van het terras de geluidsinstal-

latie niet meer optimaal is. Dit geldt ook voor binnen.   

 

Hoe kan ik stemmen op mijn favoriete club: Ben je lid van RABOBank? 

Dan kun je vanaf 4 oktober stemmen via de app. Ga naar het  

overzicht van deelnemende clubs, selecteer je 3 favorieten en  

stemmen maar! Je kunt stemmen tot 24 oktober. Op de site van de 

Rabobank lees je onder Lidmaatschap wat het inhoudt en kan je je 

meteen aanmelden. Lid worden kan eenvoudig via de Rabo-app.  

Lid worden is gratis.   

 

Wie wil er nu niet gezien en gehoord worden?!
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033-7854348 
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 Jeu-de-Boulestoernooi gehouden op zondag 5 september 
2021 op kampeerterrein ATKV in Hilversum  

 
Eindelijk was het dan zover, al enige tijd speelden enige ATKV-leden 
(Algemene Trekkers Kampeer Vereniging) met de gedachte om een 
jeu-de-boulestoernooi te organiseren. Harry Saaltink was de  
initiatiefnemer om op het kampeerterrein van de ATKV in Hilversum 
een echte wedstrijdwaardige baan aan te laten leggen.  
Deze boulebaan ligt vlak voor het nieuwe Praathuis.  Aan het begin 
van de boulebaan staat een bord met daarop “Harry Hoed Baan”.  
 
Zondag 5 september 2021 speelden 16 deelnemers om de "Harry 
Hoed Wissel Trofee". Van te voren had ik informatie bij Arnold van 
der Loo ingewonnen over hoe ik het beste het toernooi kon opzetten. 
Ook kreeg ik van hem een Excel file om uitslagen in te voeren, waar-
door ik na de laatste ronde snel de winnaar bekend kon maken.  
Arnold, bedankt! Van Irene mocht ik kratjes met rode en blauwe  
boules meenemen voor 12 deelnemers die zelf geen boules hadden. 
Irene, bedankt! 
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 De dag begon erg goed, de zon scheen volop. De 16 deelnemers  
kwamen vol goede zin samen met hun supporters richting het  
wedstrijdterrein. Het toernooi werd geopend en tijdens de koffie heb 
ik de spelregels uitgelegd. We speelden 3 husselrondes, zodat de 
deelnemers zoveel mogelijk andere leden leerden kennen.  Ik had 
naast de boulebaan ook 3 banen op het grasveld uitgezet.  
Het toernooi begon om 12.00 uur. De deelnemers waren serieus en 
enthousiast aan het gooien. Na de 1e ronde lunchpauze. Na de  
2e ronde was er even tijd voor een kort rust moment om o.a. naar de 
start van de Formule 1 te kijken. Na de 3e ronde maakte ik al snel het 
eindresultaat bekend met o.a. de winnaar. Na de prijsuitreiking van 
de "Harry Hoed Wissel Trofee" was er tijd om te proosten op een 
prachtige dag die volgens velen voor herhaling vatbaar is, zeker na de 
lovende woorden van de voorzitter van de kampeervereniging.  
 
Diana  Saaltink 

   

      

 

 

 

 

Diana met de winnaar van de 

"Harry Hoed Wissel Trofee" 
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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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  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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Bestuur en leden, 
 
Bedankt voor de felicitaties en prachtige bos bloemen die wij ter 
ere van ons 65 jarige huwelijk mochten ontvangen. 
Ook de felicitaties van  
Hakhorst 5 met leuke  
geschenken werd zeer op 
prijs gesteld. 
Wat is het toch fijn om lid 
van De Hakhorst te zijn. 
 
Cor en Ineke Hooijer. 
 

Mutatieoverzicht voor het Bouletin van oktober 2021 
 
Overleden 
Jaap Zarkema op 9 september 2021 
Nieuw lid 
Henk Ruijgrok vanaf 1 september 2021 
Catrien Ruijgrok vanaf 16 september 2021 
Netty Vissers-van de Steen vanaf 15 september 2021 
Renée Neuteboom-van Vliet vanaf 17 september 2021 
Allen, van harte welkom. 
Opzegging (m.i.v. 31-12-2021) 
Ellen van der Hoek op 27 augustus 2021 
Gré Burgers op 3 september 2021 
Agnes Berends op 3 september 2021 
Ad Inkenhaag op 23 september 2021 
 
Totaal aantal leden op 27-09-2021 conform telling onderaan de  
ledenlijst = 229. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 27-09-2021 staan op de website. 
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Ook in Leusden!!! 
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André  is térug én wint 
 

Een bezetting van 36 spelers op het vrijdagavondtoernooi van  
27 augustus viel de dames van de prijzeninkoop, Dicky en Jopie, niks 
tegen. Zestien prijzen stonden te lonken naar de deelnemers. Aan het 
eind van de avond was André Horn, hij kwam weer eens een keertje 
kijken, voor iedereen te sterk en nam tevreden de goed gevulde 
mand in ontvangst.  
Zeven spelers hadden aan het 
eind van de drie ronden alle  
partijen gewonnen en zij hadden 
allen prijs. Eerste dus André met 
3+32 gevolgd door Dicky  
Willigenburg 3+27, Tjitske Moro 
3+26, Rikje van Straten 3+18, 
Slimen Ben Ahmed 3+17, René 
Luijendijk 3+16 en Cora Martens 
3+12. 
Negen spelers behaalden twee 
overwinningen en daarvan kon-
den de beste vier een prijs  
komen ophalen. Dit waren Edith 
van der Loo 2+18, Joop de Wilde 
2+14, Harry Wolters 2+8 en Tiny Ham ook 2+8. 
De beste vier met één overwinning hadden ook prijs en dit waren  
Anja Engelbert 1+5, Ton Jetten 1-3, Cobie Jetten ook 1-3 en Gerda 
van Bruggen ook 1-3. 
De poedelprijs van de avond ging naar de man die daar het meeste 
recht op had, Harm Fledderus met 0-23 en dat vonden de meeste 
aanwezigen heel leuk. 
Henk van den Hoek werd bedankt voor het beheren van de bar deze 
avond en kreeg een mooie vuurdoop want hij doet dit nog niet zo 
lang en Dicky en Jopie natuurlijk voor de mooie prijzen. 
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Eerste Dinsdagtoernooi in september 

Op dinsdag 7 september werd het Eerste -Dinsdag -van-de-maand  
toernooi georganiseerd. Het is echt september, maar met de huidige 
weersomstandigheden leek het wel hartje zomer met een  
temperatuur van 27 graden. Totaal schreven er 38 leden in om deel 
te nemen aan het toernooi. De prijzentafel was een dag van te voren 
al klaar gezet door Tiny Ham en Ans Otten.  
De barbezetting werd uitgevoerd door Addy Meuldijk.  
Na drie partijen bleek dat Henk van de Hoek het beste resultaat had 
weten te behalen, namelijk 3 + 31, zodat hij de goed gevulde mand in 
ontvangst mocht nemen. Dick Hut werd tweede 3 + 30 en de derde 
plaats was voor Jan Kuiper, 3 + 21. Totaal waren er 7 deelnemers met 
3 overwinningen, ook zij mochten een prijs uit komen zoeken.  
Er waren 10 deelnemers met 2 overwinningen en dit resultaat was 
goed voor een rondje langs de prijzentafel.  De beste met 2  
overwinningen was Carla de Wilde. Met 1 overwinning stond Dicky 
Willigenburg  bovenaan. De troostprijzen waren deze keer voor Wil 
Boer en Elly Hoebe. Uiteindelijk waren er nog voldoende prijzen te 
vergeven zodat alle deelnemers met een prijs naar huis gingen.  
Een gezellige en warme middag werd afgesloten met een applaus 
voor Addy Meuldijk voor haar inzet achter de bar. 
 

1

2 

3 
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Koffietoernooi in september 

 
Het was weer zo ver, op woensdag  
15 september werd het Koffietoernooi gespeeld.  
De weersverwachting beloofde niet veel maar uiteindelijk bleef het 
de hele ochtend droog zodat alle partijen op de buitenbanen  
gespeeld konden worden. Totaal schreven er 29 leden in. Zoals  
gewoonlijk zag de prijzentafel er weer geweldig uit, verzorgd door 
Ans Otten en Charlotte van de Hoek. Na drie partijen bleek dat Hans 
de Vaal het beste resultaat had neergezet, 3 + 31, de tweede plaats 
was voor Henk van de Hoek, 3 + 25 en op de derde plaats eindigde 
Ton Jetten, 3 + 18. Hans, Henk en Ton mochten als eerste een prijs 
komen uitzoeken. Voor de spelers met twee overwinningen waren er 
5 prijzen beschikbaar, als beste met 2 overwinningen mocht  
Harry Wolters een prijs komen uitzoeken, gevolgd door Peter Maes, 
Herman Bosman, Gerda Vonhof en Harm Fledderus.  
Voor de spelers met 1 overwinning waren er nog 4 prijzen beschik-
baar en voor de spelers met geen enkele overwinning was er nog een 
prijs beschikbaar. De aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan Anne 

Marie Russelaar. Anna 
Kruseman werd bedankt 
omdat zij als  
vrijwilliger achter de bar 
de deelnemers van 
dienst was geweest. 
Charlotte en Ans  
werden bedankt voor 
het verzorgen van de  
prijzentafel.  
Zo werd een gezellig en 
droog toernooi  
afgesloten.  

1 
2 

3 
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   Grote Clubactie: met gebruik van de  

   QR-code Hoe eenvoudig kan het zijn!! 

 
 
Allereerst de doelstelling.  
De geluidsinstallatie laat nog iets te wensen over, hebben we onder-
vonden tijdens de ALV en de borrelsessie van het Platvorm Leusdens 
Sport en Bewegen.  
Het parkeren van de fietsen vindt nu plaats aan de zuidzijde van het 
boulodrome. Van het vernieuwde buitenterras wordt gretig gebruik 
gemaakt, de (sfeer-)verlichting laat ook nog wat te wensen over.  
 

          Sfeerverlichting en geluid buitenzijde Boulodrome 

 
Door het scannen van de getoonde QR-code kom je direct bij de  
gegevens van JBC De Hakhorst. Inderdaad, zo eenvoudig en veilig is 
het. Tik het aantal loten aan, vul je naam en e-mailadres in en je  
IBAN-nr. Geef dan toestemming voor de afschrijving van de € 3 per 
ingevuld lot. Het kadertje Verstuur tik je aan en je ontvangt keurig 
een bedankje op je mailadres namens JBC De Hakhorst.  
Over de doelstelling gesproken,  
                     

 Wie wil er nu niet gezien en gehoord worden?! 
 
Help de vereniging nog meer duidelijkheid en zicht te krijgen middels 
het kopen van 1, 2, of misschien wel 3 loten. € 3 Per lot, waarvan  
€ 2.40 naar onze vereniging gaat. 
 
De QR-code is te vinden:  
 - Aan de buitenzijde van de verkoopboekjes      
 - Op het bierviltje          
 - Via de digitaal ontvangen Nieuwsbrief  
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*Als je op de verkooppagina bent klik dan op het betreffende  
symbool, bijvoorbeeld WhatsApp, om je familieleden, vrienden,  
kennissen, collega's te vragen je te steunen bij de verkoop van de  
loten voor JBC De Hakhorst. 
 
Geen QR Droid: De verkoopboekjes liggen op de tafels in het  
clubhuis. Vul je machtigingsformulier in en deponeer je formulier in 
de bestuursbus aan de wand. Daar zijn we net zo blij mee!!!!!!   
Je lotnummer krijg je in je mailbox toegestuurd na afschrijving van je 
aankoopbedrag. Trekkingsuitslag is 9 december te vinden op  
clubactie.nl  Dit jaar zijn er, vanwege de vraag ernaar, geen contante 
loten ingekocht.  
 
Team JBC De Hakhorst, Irene Maes-van der Werff 
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In deze rubriek  houden 
wij onze leden op de 
hoogte van ontwikke-
lingen bij onze sponsors 
en eventueel ander 
nieuws van de Sponsor-
commissie.  

Afgelopen tijd is er veel contact geweest met onze sponsors. 
Mede bij de voorbereiding van onze 40-jarige jubileumviering hebben 
we alle sponsors hiervoor benaderd. En hierbij bleek hoe ook onze 
sponsors zich verbonden weten met onze club.  
Ondanks dat veel sponsors door corona tegenvallende resultaten 
boekten, zijn zij wel trouw aan de sponsoring van onze club. 
In het speciale Jubileum Magazine van het Bouletin, welke eind  
oktober verschijnt, besteden we daar de nodige aandacht aan. 
 
Deze maand noemen we in deze rubriek 3 sponsors, die al langere 
tijd sponsor zijn van onze club, te weten: Peters fietsen,  
Snel Era  Makelaars en notariaat Spek & van den Beld. 
 
Een ieder die graag de fiets pakt, is meer dan welkom 
bij Peters Fietsen aan de Biezenkamp 37. 
Of het nu gaat om een servicebeurt voor je huidige  
fiets of om eens te kijken naar een nieuwe 
(elektrische) fiets, je bent bij Harrij-Jan en zijn team 
aan het goede adres. Peters Fietsen is de eBike Expert. 
  
Snel Era makelaars is al heel lang een gewaardeerde sponsor van  
onze club. De heer Gerrit Willemse is met zijn team al jaren actief in 
de regio Leusden.  
Snel Era, aangesloten bij NVM, verleent alle diensten op het gebied 
van onroerend goed en is naast verkoopmakelaar, ook  
aankoopmakelaar. 
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november2019 

Ze hebben een eigen aanpak met onder andere een online bezichti-
gingsmogelijkheid in de vorm van een zelfgemaakte unieke video. Ook 
voor waardebepaling en taxatie ben je bij hen aan het goede adres. 
 
Voor alle notariële werkzaamheden ben je aan het goede adres bij 
Mr. Marcel Magnée van notariaat Spek & van den Beld.  
Een allround Leusdens notariskantoor aan de Hamersveldseweg 65.  
Of het nu gaat om een erfenis, woning (ver)kopen of een levenstesta-
ment, Spek & van den Beld weet je vakkundig en servicegericht  
datgene te bieden wat gewenst is. 
Zie ook de website www.spekbeld.nl of bel 033-4945945. 
 
Ook nu verwijzen wij jullie tot slot graag naar onze website 
www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren.  Zeg maar als een soort van  
geheugensteuntje. 
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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Succesvolle ‘40 + 1 jaar’ jubileumviering 

We konden ten tijde van de inschrijvingsperiode slechts hopen op 
goede weersomstandigheden om bij te dragen aan een succesvolle 
jubileumviering. Maar naarmate de tijd vorderde verbeterden  
gelukkig de prognoses.  
Zaterdag 25 september 2021 kan de clubgeschiedenis ingaan als een 
prachtige feestelijke dag met optimale weersomstandigheden en een 
aangename temperatuur van ruim boven de 20 graden. 
Wedstrijdleider Arnold van der Loo constateerde dat van de  
oorspronkelijke 93 inschrijvers zich 77 leden aanmeldden bij de  
wedstrijdbalie voor deelname aan het toernooi. Daarnaast hadden 
zich 14 leden aangemeld om alleen deel te nemen aan het avond-
buffet.  
Na een hartelijke ontvangst met koffie, thee en krentenbollen  
zochten de deelnemers moeiteloos een plaats op het deels  
verplaatste buitenterras in afwachting van het voorprogramma. 
 

Burgemeester Bouwmeester en wethouder Vos  
waren eregast 
De dag werd geopend met 
het welkomstwoord van 
voorzitter Ad Kooiman en 
het openingsdoublet op 
baan 8. Dat werd gespeeld  
tussen het team van  
burgemeester Bouwmees-
ter en wethouder Vos te-
gen ons bestuursteam, bestaande uit Ad Kooiman en Irene Maes. 
De eerste werpronde leverde direct een ruime voorsprong van  
4 punten op voor ons bestuur. In de 2 rondes daarna kon het ge-
meentelijke team dit niet meer inhalen, zodat de eindstand 5 – 1 
werd. Maar die was minder belangrijk dan het plezier dat de spelers 
duidelijk zichtbaar hadden in het spel. 
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Na de dankwoorden van 
Max Bremer en uitreiking 
van een aantal present-
jes aan de gasten kon het 
toernooi met als  
volledige naam  
Verrassend Gezelligheids 
Toernooi kort na 13.00 
uur beginnen. 

 

Ongekend aantal sponsorprijzen 
De gezelligheid bleek uit de feestelijke sfeer en de ontspannen  
manier waarop iedereen met elkaar omging. De eerste verrassing 
was de mededeling van Ad dat de consumpties gedurende de gehele 
dag gratis verkrijgbaar waren, aangevuld met een feestelijk Hakhorst  
jubileumsoesje omstreeks 15.00 uur. Maar misschien nog verrassen-
der was de aankondiging van Kees Duerink, dat hij erin geslaagd was 
zoveel prijzen bij de sponsors op te halen dat iedereen met een prijs 
naar huis kon gaan, onafhankelijk van de plaats op de eindranglijst. 

Tevens had Afas een 
bijzondere extra prijs 
beschikbaar gesteld in 
de vorm van 2 toe-
gangskaarten voor ’14 
de musical’, over het 
leven van Johan 
Cruijff. Deze musical 
ging diezelfde avond 
in première in het 

gloednieuw Afas theater in Leusden. 
De beste 6 spelers mochten hun kwaliteiten nogmaals tonen in het 
finaletriplet dat om 17.00 uur werd gespeeld onder belangstelling 
van alle aanwezigen. 



 34 

Arnold had hieruit 2 teams gevormd, met uitslagen van 3 + 22 tot  
3 + 29. De winnaar werd het team bestaande uit Karel Christ, Cees 
Vendeville en Cilia Verburg en het eervolle runnersupteam bestond 
uit Jan Kuiper, Cor Hooijer en Cora Martens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zij ontvingen hun prijs, bestaande uit een krat boordevol boodschap-
pen van JUMBO en DIRK aan het eind van het sfeervolle Chinese  

Dragon City avondbuffet.  
Dat gold ook voor alle andere  
prijswinnaars die op de 6 tafels 
mochten uitzoeken welke genum-
merde prijs behoorde bij hun eind-
stand. 
De Afas jubileumprijs werd gewon-
nen door René Luijendijk. Zijn eind-
stand was gelijk aan het nummer dat 
de burgemeester vóór aanvang van 
het toernooi had getrokken. 

In de Leusder Krant staat een kort verslag van het toernooi en in het  
speciale jubileummagazine dat over enkele weken verschijnt staan 
uitvoerige reportages van zowel het toernooi als het avondbuffet.  
Daarom wordt dit verslag beperkt in lengte.  
We kunnen vaststellen dat onze jubileumviering ’40 + 1 jaar’ een on-
vergetelijke hoogtijdag is geworden in de geschiedenis van onze club. 
 
Max Bremer 
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  Arnold’s Arnold’s 

Na een week ontspanning op ons Ameland,  
waar ik de voordelen van een fiets met  
ondersteuning heb ervaren, beloofde het voor  
mij een relaxte start te worden van mijn werkzaamheden voor onze 
mooie club. Op mijn agenda stond de wedstrijdleiding van het  
Verrassend Gezelligheidstoernooi. Geen moeilijk systeem, geen  
lastige spelers die het altijd beter denken te weten dan jij, maar ge-
woon drie husselpartijtjes op tijd met een finalepartij. Op woensdag-
avond had ik nog een lijst met 84 spelers en dat zou een perfect aan-
tal zijn. Maar zoals gewoonlijk vallen er toch nog een paar mensen af 
en zelfs op vrijdagavond kwamen er nog twee afmeldingen, één we-
gens ziekte en één persoon die was gevallen en een schouder heeft 
gebroken. Dat zijn dan heel vervelende verrassingen waar je mee te 
maken krijgt en ik wens deze leden een snel herstel toe en beter-
schap. Omdat ik niet voor verrassingen wil komen te staan was ik  
zaterdag al voor tienen op de club en werd gelijk verrast. Er liepen al 
zo’n 12 vrijwilligers rond die bezig waren met de voorbereidingen 
voor een gezellige dag. In de keuken en achter de bar waren ze volop 
bezig voor ontvangst met koffie en krentenbollen en schaaltjes met 
noten. In de hal werden tafels opgesteld voor het diner en de prijzen. 
Ik stond er met stijgende verbazing naar te kijken en had dat nog lang 
vol kunnen houden ware het niet dat ik met mijn eigen voorbereiding 
moest beginnen. Ik ken zo langzamerhand de kuren van de computer 
dus ik begon met het aanzetten van dat ding. Dan kon ik 
in alle rust beginnen met het plaatsen van de telbordjes 
en ringen bij de banen die ik wilde gaan gebruiken. Toen 
ik daar mee klaar was en terugkwam in het clubhuis 
kwam de volgende verrassing. De opgestelde tafels wa-
ren omgetoverd tot mooi opgedekte tafels en wat een 
prijzen stonden er uitgestald. Voor iedere speler was er een prijs.  
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Terug naar mijn eigen besognes want ik haat verrassingen. Het maken 
van een uitdraai van de deelnemende spelers heb ik na 14 minuten 
gestaakt waarna ik de computer maar weer opnieuw heb opgestart. 
Bakkie koffie gevraagd om de stress weg te spoelen en ondertussen 
genoten van al die bedrijvige vrijwilligers. De volgende poging om de 
uitdraai te maken ging verrassend genoeg goed.  
Pffffffffffff, mijn voorbereiding was klaar. Nog wat afstemmingen met 
de organisatie en ik was er klaar voor. De verplichte  
coronacheck  zouden wij, verrassend, niet gaan toepassen. 
Aan elke speler zou ik vragen of ze gezond zijn en dat met 
een vinkje aangeven. Maar ja, de burgemeester en wethou-
der zouden ook komen en die zijn er toch om te zorgen dat iedereen 
zich aan de regels houdt. Dat zou nog wel eens een verrassing kunnen 
gaan opleveren. Bij hun aankomst werden ze naar mij doorverwezen 
en ze lieten meteen hun corona app zien. Kijk, het kan dus wel.  
De bedoeling was dat iedereen zich tussen 12.00 en 12.15 zou  
melden maar om 12.30 ontbraken er nog slechts 30!  

 
Om 12.45 begon de openingswed-
strijd tussen de burgemeester en 
wethouder en onze voorzitter en 
secretaris. En verrassend, er  
ontbraken nog 3 spelers. Dan maar 
gaan bellen. Tijdens mijn eerste 
telefoontje kwam er nog één bin-
nenwandelen met de opmerking 
het begint toch om één uur. De 

twee mensen die ik bel hebben allebei hetzelfde verhaal, daar heb ik 
mij niet voor opgegeven.  
Nee, Max heeft jullie er stiekem bijgezet. Snel de indeling weer  
aangepast en precies op tijd kon ik beginnen met de eerste ronde die 
door alle commotie toch niet helemaal vlekkeloos verliep waardoor 
onze voorzitter aanbood de eerste ronde over te slaan. Tja, met mij 
als wedstrijdleider kan er altijd wel een verrassing ontstaan. De  
overige ronden liepen vlekkeloos en er hoefde weinig partijen  
afgefloten te worden.  



 39 

De beste zes spelers na de drie ronden begonnen op tijd aan de finale 
en we waren verrassend genoeg precies conform het schema klaar. 
Mijn dag zat erop, Edith en ik maakten geen  
gebruik van het buffet, en ik werd verrast met een 
mand met wijn, bier en nootjes.  
 
Ondanks alle verrassingen heb ik deze dag vooral 
als gezellig ervaren en volgens mij de rest van de 
aanwezigen ook. Op maandagochtend nog even 
langs de club gelopen en daar waren toch weer een aantal vrijwil-
ligers bezig om de boel schoon te maken.  
Volgend jaar maar 40 + 2? 
 
Boule gezellig en soms ook verrassend. 
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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 



 41 



 42 

Maandagavond Hussel competitie augustus. 
 
De strijd om de winst over de maand augustus was spannend, er 
werd tot op de laatste dag flink om gestreden. 
De strijd om de eerste plaats ging tussen Pascale Lhoste, Rene  
Luijendijk en Timo Kraak. Er konden over vijf speeldagen 130 punten 
worden verzameld. 
Op de eerste speeldag hadden alle drie de spelers de volle buit  
binnen van 26 punten, de tweede speeldag liet Timo even een steek-
je vallen met 21 punten en Pascale en Renè pakten weer 26 punten. 
De derde speeldag had Renè het even moeilijk en scoorde deze dag 
23 punten en de andere twee behaalden weer 26 punten. 
Dag vier werd afgesloten met een stand van 26, 25 en 26 punten. 
Op de laatste dag werden alle registers opengetrokken om zoveel 
mogelijk de punten binnen te slepen en dat is beloond.  
Alle drie de spelers behaalden het maximum aantal punten van 26, 
dus de balans kon worden opgemaakt. 
De winnaar over de maand augustus is geworden Pascale Lhoste met 
het resultaat van 130 plus punten en tegen punten 58,  
GEFELICITEERD. 
Op de twee plek is Renè Luijendijk geëindigd met een plus  
saldo van 126 en tegen saldo 59, knap gestreden. 
De derde plaats is voor Timo Kraak met een plus saldo van 125 
en tegen saldo 78, moedig gestreden. 
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 ITC uitslag van 21 september 
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Vrijdagavondtoernooi 24 september 2021 

Op de avond voor het gezelligheidstoernooi ter gelegenheid van het 
nog 40+1 jarig jubileum van De Hakhorst was het spannend of er 
toch deelnemers zouden komen. 
Om kwart over zeven hadden zich pas 8 deelnemers gemeld bij de 
wedstrijdleiding, toch nog maar even afwachten en hopen dat er nog 
deelnemers bij zouden komen. 
En zowaar, vijf minuten voor aanvang van de speeltijd was het aantal 
gestegen naar 22 deelnemers en daar moesten we het mee doen. 
Twee deelnemers hebben alle drie de wedstrijden gewonnen en  
hebben dan ook een prijs gekregen, waar onder de gewilde  
boodschappenmand. 
Op de eerste plaats Cees Vendeville met 3 gewonnen 
met plus 25 en daar moest natuurlijk ook een foto van  
genomen worden. Deze keer werden de honneurs waar-
genomen door Wil Vendeville. 
De tweede plaats was voor Christien Kuiper, 3 gewonnen plus 20, op 
de derde plaats is geëindigd Tom Martens, 4e was Hans de Vaal en 
nummer 5 was Ton Jetten. 
Al met al is deze avond toch nog geslaagd en hebben alle deelnemers 
hun best gedaan om zo hoog mogelijk te eindigen. 
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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 

    

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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 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. 

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. 
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