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

Ereleden: Jos Halla
Ton Jacobs †

Website:
http://www.jbcdehakhorst.nl
SNS-bank: IBAN
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 € 23,25
NJBB bondsbijdrage jeugd € 11,65
Party’s
De mogelijkheid bestaat om voor een dagdeel onze accommodatie te
huren, bijvoorbeeld voor party’s of bedrijfsuitjes.
Er wordt dan gebould onder begeleiding van Hakhorstleden.
Spelmateriaal en kantinefaciliteiten zijn aanwezig. Ook kan een
buffet worden verzorgd.
Contact: e-mail: verhuur@jbcdehakhorst.nl
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Een jaar van geluk en met
veel tijd om te genieten van
de kleine dingen in het
leven!
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2022

B
E

S
T

Voorzitter

Ad Kooijman

06-49896145

Secretaris

Irene Maes
033-4944743
secretaris@jbcdehakhorst.nl

Penningmeester

Diny Lieben - Schuurs

U

Kees Duerink

06-55363291

U

Martin Borst

06-37560935

R

Sportcommissievoorzitter

Anton Kunenborg
sc@jbcdehakhorst.nl

06-53955070

In dit nummer o.a. op paginanr.: 7. van de voorzitter 8. van de
secretaris 13. gedicht kerstster 14. sinterklaastoernooi 19. sportcommissie 25. dinsdagtoernooi 30. sponsornieuws 34. ledenmutaties 35.
koffietoernooi 40. I.M. Peter Saul 43. Arnold’s knipoog 46. puzzel
Kopij inleveren uiterlijk maandag 24 januari tot 14.00 uur.
Het Bouletin van februari komt uit op vrijdag 28 januari.
Inleveren kopij graag aan: redactie@jbcdehakhorst.nl
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Speeltijden boulen

Januari 2021

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 januari
Zijn er wijzigingen dan volgen die doormiddel van de nieuwsbrief!
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Van de Voorzitter
Helaas. Op het moment dat ik dit schrijf is net de
nieuwsbrief er uitgegaan waarin de sluiting van het Boulodrome is
aangekondigd. Wat een grote tegenvaller. Wij dachten allemaal dat
het zover niet zou komen en dat wij ondanks alle beperkingen op
bescheiden schaal konden doorspelen.
Maar voorlopig, in elk geval tot 15 januari, zal er niet worden gebould
in ons gebouw en blijven de deuren gesloten.
Ook de nieuwjaarsbijeenkomst, waarvan wij hadden bedacht dat die
op 3 januari in de middag zou kunnen plaatsvinden, kan niet
doorgaan. Wij zullen als bestuur nog gaan brainstormen hoe wij
daarmee zullen omgaan.

Intussen heeft wel iedereen een december(kerst)kaart ontvangen.
Fijn dat velen van jullie aangaven dat dit op prijs wordt gesteld.
Op deze manier proberen wij de onderlinge contacten in stand te
houden.
In elk geval wil ik hierbij Wim Nielen bedanken voor al het werk dat
hij heeft gedaan om de kerstkaart bij iedereen thuis te krijgen.
Ik weet hoeveel werk er gaat zitten in het maken van een ontwerp
voor zo’n kaart. Hij ziet er prachtig uit: heel erg bedankt.
Tenslotte wil ik in deze bijdrage iedereen bedanken, die zich op een
of andere manier, zichtbaar (zoals het klussenteam of de banenploeg)
of minder zichtbaar (zoals de dames van de maandelijkse schoonmaak en de bezorgers van de kerstkaarten) heeft ingezet voor het
“welzijn” van onze club.
Ik, en met mij het hele bestuur, weten wat jullie inzet is en wij
waarderen dit buitengewoon.
Hopelijk zien we elkaar spoedig weer op de baan.
Ad Kooijman
7

Van de secretaris
Zojuist is er een Nieuwsbrief uitgegaan met daarin
de mededeling dat onze bouleclub per direct haar
deuren moet sluiten vanwege de omicronvariant. Nederland zit nu in
een algehele lockdown. Hoe naar dit ook is, we moeten door.
Daarom schrijf ik, in mijn optimisme, dat het bestuur voornemens
heeft voor 2022 om iedere derde donderdag van de maand bij elkaar
te komen om zaken van belang door te nemen. Voor januari 2022
staat de 20ste gepland. We gaan het zien. Mocht je een plan hebben
of een goed idee, of toch een vacature willen bezetten, ik kan niet
zeggen: “De deuren staan altijd open” , maar mailen naar het
secretariaat of de juiste contactpersoon bellen, dat kan altijd.

Mailbox
-NJBB. Het nieuwe tarief voor de bondsbijdrage van 2022 is
vastgesteld voor de senioren op € 23,25 en voor de jeugd € 11,65.
De bond heeft tevens aangekondigd dat de nieuwe licentie voor een
ieder vanaf 3 januari 2022 is te downloaden.
-De opbrengst van de Grote Club Actie bedraagt dit jaar € 257,40.
Er zijn dit jaar zo’n 20 loten minder verkocht dan in 2020. Toch weer
een mooi bedrag om in het geluid/verlichting te investeren.
Dank voor jullie bijdrage. Wil je checken of je in de prijzen bent
gevallen, je lotnummer staat bij de afschrijving op je bankoverzicht.
Op de website van JBC De Hakhorst vind je de Lotchecker van de
Grote Club Actie. Vul je lotnummer in en je scrolt vanzelf naar de
wel/niet gewonnen prijs.

Aanverwante zaken

-Zoals ik al eerder aankondigde is het bestuur bezig met de
voorbereidingen voor de ALV van 21 april 2022.
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Op de agenda zijn een aantal punten van belang, waarbij het bestuur
haar goedkeuring van de vergadering nodig heeft.
Denk hierbij aan degenen die zitting hebben in het bestuur.
Voor 2 personen is hun 3-jarige termijn dan voorbij. Er wordt over
nagedacht. Later meer.
-Voor het onderverhuren van de accommodatie, zoals is besproken in
de ALV van september 2021 wordt voorlopig afgezien. Momenteel
liggen er geen aanvragen van derden.
-Vacatures: Hierbij wil ik jullie verwijzen naar de website (onder het
kopje Ledenpagina) bij vacatures voor de omschrijvingen van de
volgende functies waar we dringend bezetting voor zoeken:
Coördinator Klussenteam, Secretaris, Contactpersoon Medische
zaken (o.a. reanimatie), 2e Sponsor Coördinator, Coördinator Party
en Verhuur.
-Voor de aanschaf van nieuwe zonneschermen liggen de aangevraagde offertes klaar. Het bestuur heeft een keuze gemaakt. Over een
aantal maanden zal de zon op het terras ons niet meer hinderen.
-Wij steunen Habari middels de opbrengst van het Sinterklaastoernooi. Deze opbrengst is door het bestuur afgerond naar € 350.
-De Kamer van Koophandel heeft zich gemeld middels een brief met
daarin het verzoek UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) in te schrijven
in het UBO-register. De inschrijving is een wettelijke verplichting. Het
UBO-register komt voort uit Europese regelgeving en maakt transparant wie de belanghebbenden zijn van organisaties. Dit draagt bij aan
het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering.
Belanghebbenden zijn bijv. de mensen met meer dan 25 % stemrecht
bij een statutenwijziging. Nu wil het dat er bij JBC De Hakhorst geen
belanghebbenden zijn. Aangezien de inschrijving verplicht is, staan de
bestuursleden nu in het register ingeschreven als hoger
leidinggevenden.
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Uitnodiging van de Kerstster 2021
Het lijkt nog maar zo kort geleden,
de overgang naar het nieuwe jaar.
Opnieuw is de tijd voorbij gegleden,
maar door corona voor velen zwaar.
Zicht op een virusvrije wereld
bleef nog in nevelen gehuld.
De komst van nieuwe varianten
beproeven tergend ons geduld.
Ziekte, teleurstelling en onzekerheden
veroorzaakten bij velen een mentale dip,
al zoekend aan de verre horizon
naar een hoopgevende stip.
Maar als we de Kerstklok horen luiden
voltrekt zich het wonder voor ons oog.
Duizenden stippen vormen dan samen
een gouden ster aan de hemelboog.
Die Kerstster vervult de wens van mensen,
op zoek naar houvast en vervuld van hoop.
Haar stralen nodigen uit om haar te volgen
in ’t nieuwe jaar van onze levensloop.

Ontvang opnieuw onze beste wensen
voor een gezond en vredig jaar.
De Kerstster zal ons lichtend voorgaan
in liefde en aandacht voor elkaar.
Max Bremer
Fijne feestdagen en een

gelukkig 2022
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Sinterklaastoernooi – Stichting HABARI

Het Sinterklaastoernooi staat altijd in het teken van een goed doel.
Sinds enige jaren is dit de stichting HABARI die als voornaamste
doelstelling heeft: “Het bevorderen van de gezondheidszorg in
ontwikkelingslanden.”
Als vertegenwoordigster van de stichting was de secretaris in de
persoon van Geraldine Brouwers-Tijmensen aanwezig. In ons
vooroverleg kwam natuurlijk het boulen ter sprake en Geraldine
vertelde dat zij jaren terug boules in Frankrijk heeft aangeschaft.
Alle reden om haar uit te nodigen die middag ook mee te spelen.
Ik kan niet anders zeggen dat zij dat op een verdienstelijke wijze
heeft gedaan. Het was ook een mooie gelegenheid voor haar de
werkzaamheden van de stichting verder de promoten.
Het aanvangstijdstip van het toernooi is voor enkele deelnemers toch
verwarrend geweest, excuses daarvoor.
Door de onduidelijkheid rondom het aanvangstijdstip speelden wij de
eerste ronde met een heel triplet. Ik kon als wedstrijdleider genieten
van een mooie partij tussen twee heren en twee dames op baan één.
Gerda en Dicky namen het op tegen Tiemen en Karel.
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Met veel overleg en met een voetfout hebben de
dames deze partij in de pocket weten te slepen
met 13-12.
Dank jullie wel; ik heb genoten.
De tweede en derde ronden van dit toernooi
werden er doubletten gespeeld.
In de pauze van deze partijen stonden Cuja, Addy
en Tom klaar om de spelers te voorzien van een
hapje of een drankje.
Voor het hapje zorgde
Tom met zijn befaamde broodje bal. Dank voor jullie inzet, die
aan het einde van het toernooi ook een
prijsje opleverde van de stichting Habari.
De spelers met drie gewonnen partijen mochten bij de prijzentafel
een prijs uitkiezen. Ook de eerste drie spelers die twee of één partij
hadden gewonnen konden iets uitzoeken. De poedelprijs ging naar
Antoine Albrecht, hij vroeg zich af of hij nog wel moest blijven boulen.
Maar Antoine het gaat niet altijd zo slecht hoor! Dus binnenkort zien
wij hem weer op de baan om te trainen.
Het toernooi is gewonnen door Harry Wolters (3 +24), op de tweede
plaats Rudie Swart (3 +23) en als derde Egbert van Wijk (3 +23).
De volledige
uitslag hangt op
het publicatiebord.
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AUTO VERSTEEG BUURMAN

Parallelweg 7a
3931 MS Woudenberg

Ook voor schade - onderhoud - lease

Met vestigingen in :
Barneveld - Ede (Citroen) - Ede (Peugeot) - Ermelo - Lunteren - Nunspeet
Veenendaal - Voorthuizen - Wageningen - Woudenberg

www.versteegbuurman.com
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Maar hoe heeft Geraldine dan gespeeld? Zij heeft een mooie 11

e

plaats behaald. Het viel haar wel op dat degenen met wie zij
gespeeld heeft, allemaal in de prijzen zijn gevallen.
Na afloop van het toernooi werd door de coronacoördinatoren de
kantine in orde gebracht in overeenstemming met de nieuwe
maatregelen. Maatregelen die er zijn ter bevordering van onze eigen
gezondheid in ons goed ontwikkelde land.
Anton Kunenborg, wedstrijdleider.

Het bleef nog lang (tot 17.00 uur) gezellig!
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Onderwerp: Ingekomen stukken
Een agendapunt van de sportcommissie is: “Ingekomen stukken en
mededelingen”. Dit keer hebben wij een mail ontvangen met als
onderwerp “Brief”. Dat wekt je nieuwsgierigheid zelfs nu als lezer.
Uit deze uitgebreide brief wil ik enkele passages weergeven, die
volgens mij de kern daarvan weergeven.
Het werk dat je verricht binnen de Sportcommissie levert je
veel waardering op.
Ik heb altijd gezegd dat als je iets met plezier doet niks te veel
is en je er veel energie erin kan stoppen. Als dat plezier er niet
meer is wordt alles een belasting.
Daarom heb ik het besluit genomen om per direct met mijn
werk voor de sportcommissie en alle daarbij behorende werkzaamheden neer te leggen.
Dit besluit heb ik met pijn in mijn hart genomen.
De afzender is Arnold van der Loo. Als voorzitter van de sportcommissie heb ik met Arnold gesproken over zijn besluit. Dat hebben wij
gedaan in een open en eerlijk gesprek en hebben dat op een fijne en
prettige wijze afgesloten.
Arnold heeft, zoals hij mij vertelde, net als een topsporter de nodige
wedstrijdspanning nodig om goed of naar zijn wens te kunnen
presteren. Het laatste jaar merkte hij aan zichzelf dat het plezier om
toernooien te organiseren minder werd.
Bijvoorbeeld dat bij de organisatie van een vijf ronden toernooi, hij de
opmerkingen kreeg dat het voor spelers allemaal teveel werd en men
liever vier of zelfs drie ronden wilde spelen. Zo vergaat het nu ook bij
de competities waar de deelname terug loopt. Maar de laatste tijd
merkte Arnold ook dat hij niet meer de motivatie kon opbrengen om
zijn werkzaamheden voor de sportcommissie uit te voeren.
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Daardoor ging hij zich aan zaken ergeren.
Ook Arnold weet dat de leeftijd van de leden en de huidige coronamaatregelen daar ook een belangrijk aandeel in hebben. Maar hij
voorziet niet dat het voor hem op termijn zal gaan veranderen om zo
weer de drive te vinden er tegen aan te gaan.
Arnold heeft juist dit moment gekozen omdat vrijwel alles op een
zeer laag pitje suddert zodat zijn vertrek nu uit de sportcommissie
waarschijnlijk het minst belastend zal zijn.
Arnold, bij deze alvast dank voor de vele werkzaamheden die je voor
De Hakhorst hebt gedaan. Ik vond het fijn met je te mogen samenwerken en wie weet gaan wij nog eens een klus samen klaren.
Op passende wijze zullen wij als sportcommissie stil staan bij je
keuze.
Tot slot als vereniging hebben wij nog een weg te gaan om de
spelvreugde weer te laten floreren. Ondertussen zullen wij met z’n
vieren het in de sportcommissie moeten zien te rooien.
Het wordt een hele zoektocht naar leden die op welke wijze dan ook
hun bijdrage kunnen leveren aan de sportcommissie.
Concreet zijn wij nu op zoek naar iemand die het leuk vindt als
competitieleider de taak van Arnold over te nemen. Arnold zal je
zonder meer bijstaan in de overdracht van zaken en je ondersteunen
daar waar nodig. Je staat er die eerste periode dus niet alleen voor.
Daarnaast is het vertrek van Arnold uit de sportcommissie voor ons
aanleiding nog nadrukkelijker aandacht te gaan schenken aan zaken
die Arnold signaleert door de ouder wordende leden.
Kort samengevat op welke wijze kan De Hakhorst aantrekkelijker
worden voor jongeren?
Wil je reageren op bovenstaande zaken, stuur dan je mail naar
sc@jbcdehakhorst.nl of neem contact op met een van de leden van
de sportcommissie.
Anton Kunenborg.
Voorzitter sportcommissie JBC De Hakhorst.
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033-7854348
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Het Eerste-Dinsdag-van-de-maand-toernooi in december
Mede door de coronaperiode was dit voor mij als wedstrijdleider een
nieuwe ervaring, het 1e Dinsdag-van-de-maand-toernooi.
Eigenlijk ook de eerste keer dat ik daar nu aan deelnam en ik bleek
niet de enige te zijn.
Voor aanvang werd alles in gereedheid
gebracht: de prijzentafel door Wil Vendeville en Tiny Ham, maar ook de barwerkzaamheden door Cuja de Weerdt en Anna
Kruseman.
Dank daarvoor dames.
Op tijd werd het toernooi gestart waarbij
werd aangegeven dat ik de tijden van de
speelronden nauwlettend in de gaten zou
houden. Dit omdat voor 17:00 uur het pand
weer gesloten diende te zijn. Ik kan al verklappen dat wij dat gehaald
hebben. Met dank aan de spelers die iets sneller hun thee of koffie
hebben opgedronken.
Om het toernooi te ervaren, speelde ik als wedstrijdleider ook mee.
De eerste partij samen met Dolly en dat ging prima.
De tweede partij kon ik samen met Rikje ook winnend afsluiten
(13-8). De derde partij speelde ik samen met Dolly. Alweer? Ja en ik
wist dat als wij samen zouden winnen, ik niet de winnaar van het
toernooi zou gaan worden. Dolly had in haar 2e partij namelijk een
beter resultaat bereikt (13-5).
Ook deze partij hebben wij samen weer winnend afgesloten
natuurlijk. Helaas, Dolly werd niet de winnares van het toernooi.
Maar ook niet een van de dames van de prijzentafel. Zij dacht met
drie gewonnen partijen daar wel een kans op te
maken.

Uiteindelijk werd René Luijendijk de winnaar . Hij
mag Arnold daarvoor wel bedanken, want die heeft
namelijk zijn reservering aan hem afgestaan.
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De uitslag van de leden met drie
gewonnen partijen:
1

Rene Luijendijk

3

31

2

Dolly Wijnbelt

3

26

3

Anton Kunenborg

3

23

4

Arie Wijnbelt

3

23

5

Tiny Ham

3

22

6

Catrien Ruijgrok

3
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Nog even mijn promotie voor de
basiscursus petanque! Ik had al aangegeven dat als je een keer de
mand wilt winnen dan. . . De cursus is pas halverwege maar Catrien is
goed op weg .
Vervolgens de beste drie met één gewonnen partij.
Martin Borst

1

-3

Gerrit Blom

1

-4

Ramazan Önes

1

-5

Tenslotte de beste drie die alle partijen hebben verloren.
Sanna Borst

0

-13

Tineke Verheij

0

-16

Herman Bosman

0

-18

Toch leuk om te zien dat het echtpaar Borst in de prijzen is gevallen.
De poedelprijs mocht in ontvangst genomen worden door Henk
Ruijgrok 0 – 22. Hé bekende naam, zit die dan ook op de cursus?
Inderdaad en er zijn wat aandachtspuntjes, sorry Henk, maar voor de
rest hebben wij wel veel plezier op de woensdagochtend.
En er komt een keer een dag dat . . .
Tenslotte een ieder bedankt dat wij met elkaar er weer een gezellige
middag van hebben kunnen maken.
Anton Kunenborg,
Wedstrijdleider.
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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

29

In deze rubriek houden
wij onze leden op de
hoogte van ontwikkelingen bij onze sponsors
en eventueel ander
nieuws van de Sponsorcommissie.
Wat vliegt de tijd….Het is alweer (bijna) anno 2022.
We kunnen terugzien op een boulejaar met helaas de noodzakelijke
coronabeperkingen. En nu helemaal.
Kerst en Oud & Nieuw in een volledige lockdown.
Maar wat te denken van de effecten voor onze sponsors?!
Dus blijven wij jullie met klem oproepen:
GA en koop massaal en dus ALLEMAAL
En laat ook jullie maaltijd bezorgen of kies voor de
afhaal.Bij onze sponsors lokaal!
Daarbij verwijzen wij jullie graag met dank aan Anton, 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.
Hebben jullie het al gezien? De buitenspandoeken hangen nu binnen.
Met dank aan Willem Verboon voor zijn creatief meedenken en Cees
Vendeville voor zijn
vakbekwame bevestigingstechniek zijn de
spandoeken aan de oostzijde van de hal opgehangen. Samen vormt het
een mooi geheel.
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We denken dat Dennis Timmer Keurslager, van de Burgwal Wonen
en Slapen, Snel ERA Makelaars en Jacco’s Cafetaria er wel blij mee
zijn. Wisten jullie dat de klanten, inclusief velen van jullie, de
klantvriendelijkheid van de keurslager, waaronder Dennis Timmer, in
recent onderzoek van de KPMG het hoogst gewaardeerd hebben?!
Met name op de onderdelen persoonlijke benadering en betrouwbaarheid van hun producten scoorde Dennis en zijn team hoog.
In samenwerking met Primera Poelmann aan de Grutterij 7 in de
Hamershof stond er in het Sponsornieuws van december een
leuke actie. In hun tekst stond namelijk een typefout.
Poelmaan i.p.v. Poelmann.
Onder de inzenders was Tiny Ham de gelukkige en ontving inmiddels
een december kraskalender! Gefeliciteerd!
Eind november was het feest bij onze sponsor Restaurant de
Buurman aan ’t Plein 1 in de Hamershof. Nadine, de ‘Buurvrouw’ van
Leusden werd 50 jaar. Uiteraard hebben we haar namens JBC De
Hakhorst op gepaste wijze gefeliciteerd.
Ons bereikte trouwens het bericht dat leden van onze club er voortreffelijk hebben gegeten. Het is maar dat jullie het weten.
Goed Sponsornieuws:
Druk-Store, drukker van ons Bouletin, is met
ingang van heden sponsor geworden. Bij recent
bezoek aan de Hamersveldseweg 2 kwamen wij tot
de conclusie dat onze drukker toch niet met een
advertentie in het Bouletin mag ontbreken.
Jullie vinden hun advertentie op pagina 6.
Druk-Store is al jaren actief in Leusden. Het dienstenpakket is zeer
breed. Zowel voor zakelijk en verenigingsdrukwerk als ook voor
particulieren (geboorte-, trouw- en rouwkaarten) is men bij Hans
Huurdeman en zijn team aan het goede adres.
Hun slogan is niet voor niets:
Voor al uw Print en Drukwerk. Zie ook www.druk-store.nl
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Ook in dit Sponsornieuws vermelden we nog interessante nieuwtjes
over onze sponsors.
Gratis energie besparen? Wie wil dat niet?! Nu dat kan bij Laurens
IJzerwaren en Elektra aan de Hamersveldseweg 6A. Bij Laurens zijn
gratis energiebesparende producten beschikbaar ter waarde
van € 65.
Denk bijvoorbeeld aan tochtstrips, ledlampen, dimmers, radiatorfolie,
schakelklokken, waterbesparende douchekoppen en kranen.
Kijk voor meer informatie en de bon indienen op www.ikwilwatt.nl
Waar kun je nu terecht als je als jeu-de-boulesman een
leuke sjaal, mooie handschoenen of een modieuze
pet wilt kopen? Nou bij onze sponsor
Sastre mannenmode aan ’t Plein 26 in winkelcentrum
de Hamershof. Sinds afgelopen maand zijn deze
artikelen op veler verzoek naast al die andere mooie
broeken en truien, speciaal in het assortiment opgenomen.
Fysio Tolgaarde, de fysiotherapeut die ons beweegt!
Fysio Tolgaarde besteedt extra aandacht aan een veel voorkomend
probleem, namelijk klachten over gewrichten, nek- en schouders.
Herkent u dit? Bekijk dan de schermpresentatie in ons clubgebouw of
de brochure in het flyerrek bij de ingang en neem contact op met hen
voor een oriënterend gesprek.
Paul Koekkoek en zijn team zijn te bereiken
via Tel. 033 494 79 63 of mobiel 06 811 905
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Kippie Leusden, wat je vers haalt is lekker!
Januari….hoe maken we het ons gemakkelijk na de feestdagen? En
kiezen toch voor lekkers en gaan daarom naar Kippie Leusden in de
Hamershof op ’t Plein 31.
Bij Ron & Petra Bokkers en hun team kunnen jullie terecht voor een
breed scala aan maaltijden en een uitgebreid assortiment
kipproducten. Ook wanneer je vegetarisch wilt eten, want Kippie
Leusden heeft maar liefst 5 verschillende vegetarische pannen.
De vegetarische balletjes kunnen overigens ook los gekocht worden.
Daarbij is hun slogan niet voor niets: Kippie smaakt elke dag!
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Mutatie overzicht voor Bouletin van januari 2022
Opzeggingen (m.i.v. 31-12-2021)
Jan van Doornik op 23 november 2021
Gerrie Pater op 23 november 2021
Mathieu Hendrix op 24 november 2021
Hans Hover op 24 november 2021
Janny Joseph op 28 november 2021
Joop Dee op 29 november 2021
Ali van Wessem op 14 december 2021
Totaal aantal leden op 17-12-2021 conform telling onderaan de
ledenlijst = 230.
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 17-12-2021 staan op de website.

Bedankt voor de kaart met handtekeningen en de mooie bos
bloemen die ik van de vereniging mocht ontvangen na mijn hart
operatie.

Vriendelijke groeten Wim van den Berg.
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Koffietoernooi december
Ik begin er al vertrouwd mee te raken: inmiddels al mijn 2e koffietoernooi als wedstrijdleider. En ik kan alvast verklappen ook een betere
prestatie als speler. Graag wil ik iedereen er nog wel aan herinneren
dat de afspraak is dat deelnemers 10 minuten voor aanvang aanwezig
zijn. Omdat een wedstrijdleider die toch al van alles te doen heeft
anders van slag raakt. Nog vol van de laatste persconferentie over alle
coronamaatregelen zou het nu gewenst zijn de nodige afstand tussen
de banen te plannen. En dat heb ik ook gedaan. Totdat een speler
vroeg moet ik nu buiten spelen. Ja sorry, ik had blokjes gepakt van
onder andere baan 19. Dan maar een herstart van alles.
Dank dat het allemaal sportief is opgevat.
In de eerste ronde waren er spannende partijen bij, dus niet direct
afgefloten, maar wel in de gaten gehouden dat het allemaal niet
teveel zou gaan uitlopen. Uiteindelijk is dat ook weer gelukt want zo
rond half één was de prijsuitreiking. Met dank aan Cuja en Anna die
ook weer de nodige broodjes kroket aan de man hebben kunnen
brengen, dit naast de barwerkzaamheden voor het toernooi. Na
afloop werden ook zij terecht in de bloemetjes gezet.
Het toernooi had ook een Kerstsfeer. De tafels waren mooi versierd
en voor iedere deelnemer was er een prijsje. Het was bijna allemaal
Pais en Vree. Dat deed mij denken aan een Kerstkaart die wij hebben
ontvangen en ook wel past bij deze tijd met alle coronamaatregelen,
daar zal ik dan ook mee afsluiten.
Tijdens het toernooi, waarbij partijen soms
worden afgefloten, kan het voorkomen dat er
een gelijke stand is. Dan is het prettig om te
weten dat de wedstrijdfiles weer uitstekend
werken. Daarvoor dank aan Bert den Uyl die
dit voor ons verzorgt.
De winnaar van dit koffietoernooi met drie gewonnen partijen en een saldo van +26 is
Slimen Ben Ahmed.
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Tweede werd Jan Kuiper met 3 + 22 en derde Ans Otten met 3 +16.
Tineke Verheij werd vierde met 2½ partij (één gelijke uitslag dus) en
13 plus punten gevolgd door Anne Marie Ruseler met 2½ en 3 pluspunten. De beste drie spelers met twee gewonnen partijen waren
Cees Vendeville 2 + 20, Koen Verf 2 + 15 en Gerda Vonhof met 2 + 10.
De spelers met één gewonnen partij en daarvan weer de beste drie
waren: Harry Wolters 1 +2, Dolly Wijnbelt 1 /0 en Gerda Verbruggen
1 -6. Met de poedelprijs mocht dit Gerard Jansen naar huis 0 -20.
Dan nog de beloofde tekst:
Laat de vlam van de hoop in ons opgloeien.
Laat het vuur in de korte lontjes uitdoven.
En laat er een golf van warmte door de wereld gaan.
Ik sluit dit stukje af door iedereen gezegende en liefdevolle dagen
te wensen.
Anton Kunenborg.
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In memoriam Peter Saul
Wij hebben op 29 oktober jl. van een goede vriend afscheid moeten
nemen. Aan deze vriendschap van bijna 50 jaar bewaren wij veel
mooie herinneringen. Het zijn er zo veel, dat wij ons beperken tot de
rode draad die door onze vriendschap loopt namelijk jeu-de-boules.
Een voorbeeld van een bijzondere herinnering hebben we aan een
toernooi in Bretagne op 12 juli 2008. Ingrid had een tafel in een
restaurant gereserveerd om haar verjaardag te vieren. Anneke en zij
zaten daar op ons te wachten. Echter het werd later en later en toen
wij uiteindelijk aankwamen hadden zij om de tijd de doden al flink
wat wijntjes op. Het verloop van de wedstrijden heeft Peter erg mooi
verwoord en dat is die zomer in het Bouletin gepubliceerd. We
kunnen niet nalaten om die tekst hieronder nogmaals weer te geven.
“Koen en Peter speelden in Frankrijk”
Op 12 juli speelden de Hakhorsters Koen Verf en Peter Saul in
Frankrijk (Bretagne) een jeu-de-boulestoernooi in de plaats
Landevant. De naam van het toernooi was: Stade Landévantais
Pétanque Concours Communale.
Aan het ingooien van de tegenstanders te zien zou het wel eens een
pittig toernooi kunnen worden
14.00 uur aanvang bleek op z'n Frans 15.00 uur te worden.
Wedstrijdsysteem 4 voorgeloot. Onze eerste wedstrijd ging tegen
een prima tireur en z'n maat. Toch wonnen wij met 13 — 4.
De tweede wedstrijd speelden we tegen twee petanque-kids,
jongens van 15 à 16 jaar die hun eerste wedstrijd met 13 — 4
gewonnen hadden. We gingen over ze heen met 13 — 2.
En toen werden we (helaas) wat overmoedig.
Wie had dit verwacht tegen die Fransen? De derde wedstrijd
moesten we tegen twee echt goede boulers, het leken wel
professionals. Bij een stand van 12 — 12 wonnen zij uiteindelijk.
In de laatste partij hadden we de concentratie weer op scherp gezet
en dat resulteerde direct in een prima resultaat 13 — 3.
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Met een totaalresultaat van 3 + 29 voelden we ons echte
"haantjes" tussen die Fransen tijdens dit regionale doublettetoernooi. Toen de prijsuitreiking volgde bleek dat we zelfS 3 e geworden
waren.
Trots namen we een fraaie plastiek, voorstellende een
jeu-de-boulesspeler + envelop met een verrassende inhoud in
ontvangst.
Super trots en behoorlijk oververhit reden we fluitend huiswaarts.
PETER SAUL

Als aandenken is het beeldje door Ingrid aan een dankbare
Koen en Anneke geschonken. Het staat inmiddels op een
mooie plaats en zal altijd een herinnering zijn aan een fijne
en bijzondere Peter Saul.
Koen en Anneke Verf
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Arnold’s
Arnold’s
De krant lezen gaat bij mij tegenwoordig op
de volgende manier. Ik lees eerst
alleen de krantenkoppen en als iets mij
aanspreekt ga ik de rest van het artikel tot mij nemen.
Op deze manier voorkom in ieder geval dat ik een hoop
oninteressante flauwekul lees althans dat denk ik.
Dat gaat natuurlijk wel eens fout. Dan beginnen mensen in ons clubhuis ergens over te praten en kom ik erachter dat ik niet weet waar
het over gaat omdat de kop mij niet aansprak. Nou dan blijft mijn
bijdrage aan het gesprek beperkt tot een beetje dom voor me uit
kijken. Maar de meeste keren pakt deze manier van de krant lezen
goed uit. Zo zat ik laatst weer de krant door te bladeren en viel mijn
blik op de volgende kop: ‘Viagra helpt tegen Alzheimer’.
Ik ga er eens goed voor zitten en lees het artikel met stijgende
verbazing twee keer door. Het erectiemiddel Viagra kan helpen om
de ziekte van Alzheimer te voorkomen. Tot die bijzondere conclusie
zijn Amerikaanse wetenschappers van het Genomic Medicine
Institute van de Cleveland Clinic gekomen na hersenonderzoek en het
bestuderen van meer dan zeven miljoen verzekeringsclaims.
Mannen die Viagra slikken zouden 69 procent minder risico lopen om
de ziekte Alzheimer te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat de
werkzame stof in Viagra, Sildenafil, een beschermde werking heeft
tegen de ziekte van Alzheimer. Nou, dan begint mijn plastisch
voorstellingsvermogen op volle toeren te draaien. Kijk, niemand op
de club wil natuurlijk geconfronteerd worden met deze rotziekte.
En aangezien het stofje Sildenafil geen verschil ziet
tussen mannenhersenen en vrouwenhersenen,
terwijl dat verschil er volgens mij wel degelijk is,
zullen de kleine blauwe pilletjes gretig aftrek vinden
onder onze leden.
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En als 69 procent van de mannen minder risico lopen om deze ziekte
te krijgen mag je toch aannemen dat dit voor vrouwen gelijk opgaat.
Nou is het zo dat het gebruik van deze pilletjes wel gepaard gaat met
wat bijwerkingen. Deze bijwerkingen zullen bij de vrouwelijke leden
over het algemeen wat minder problemen opleveren dan bij de
mannelijke leden (hier kom ik later nog op terug). Ik heb geen idee
hoeveel Viagra er geslikt moet worden om aan die 69 procent te
komen, daar wordt in het artikel niet over gerept, maar het zal toch
wel degelijk van invloed zijn over het algemeen toch al beperkte
bewegingsvermogen van de mannelijke leden. De stijfheid van de
ledenmaten zal er in ieder geval niet door afnemen. Het lopen over
de banen zal er waarschijnlijk wat anders uit gaan zien en als er
gemeten moet worden zal dat
hilarische tafrelen kunnen gaan
opleveren. Onze vrouwelijke leden
zullen dit met veel plezier aanschouwen en daar onderling
geanimeerde gesprekken over
voeren. Het zal bij hen echter ook
ten koste gaan van de nodige
concentratie. Op het boulen wel te
verstaan. Kom ik nog even terug op
de invloed van de pilletjes bij vrouwen. Bovenstaande gegevens heb
ik gedeeld met één van onze vrouwelijke leden. Zij kwam daarbij tot
de volgende uitspraak. Fantastisch als de man Alzheimer wil voorkomen door Viagra te slikken. Het zit namelijk zo dat wanneer bijv. de
vrouw "last " van Alzheimer gaat krijgen, de kans groot is dat ze meer
behoefte heeft aan seks. Dan sla je toch 2 vliegen in 1 klap?! Hoe
mooi is dat! Van dat laatste heb ik in het artikel niks teruggevonden
dus ik ga er maar van uit dat de fantasie van deze dame een beetje
op hol sloeg. De wens is de vader van de gedachte, zeg maar. Hoe
dan ook, ik ga kijken of er een manier is om op grote schaal aandelen
Viagra aan te schaffen. En natuurlijk
3 de pillen zelf.

2

1 of met Viagra
Boule gezellig zonder,
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Combiquiz
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Commissie

Voorzitter, vz
Coördinator, co

Taak

Telefoon/ e-mail

Audio/visuele ap-

Cees Vendeville

co. algemeen

06-30433079

Irene Maes

Co. privacy

033-4944743

Banen

Arie Wijnbelt

vz. algemeen

033-4943810

Begeleiding

Martin Borst

co. algemeen

06-37560935

Bouletin

Bep Vos

redactie

033-4940724

Barrooster

Ria de Weger

co. barrooster

barrooster@jbcdehakhorst.nl

Distributie Bouletin Albert vd Tweel

co. algemeen

033-4941476

Facilitaire dienst

co. algemeen

facilitair@jbcdehakhorst.nl

paratuur

nieuwe leden

Gerrit Blom

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-/

033-2586412

software
Verhuur/party’s
Website

vacant

co. algemeen

Diny Lieben

2e co.

bglieben@planet.nl

Max Bremer

redactie

033-4942805
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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 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.
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