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In dit nummer o.a. op paginanr.:  7. van de voorzitter 11. van de  
secretaris 15. ledenwerving 16. ITC-uitslagen 18. Vrijdagavondtoer-
nooi 19. maandagavond-hussel 20. Hart v Nederland toernooi 23. 
bedankt 26. Dinsdagtoernooi 31. Koffietoernooi 32. Paaskwintetten 
toernooi 38. sponsornieuws 40. ledenmutaties 42. Arnold’s knipoog 
45. Valleiparkplannen 47. oud papier 49. felicitatie NK 2022 
 
  
Kopij inleveren uiterlijk maandag 23 mei tot 12.00 uur. 
Het Bouletin van juni komt uit op vrijdag 27 mei. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

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

 
Voorzitter Ad Kooijman 06-49896145  
  
Secretaris Martin Borst                            06-37560935  
 
Penningmeester Diny Lieben - Schuurs 
 
 Irene Maes 033-4944743 
 secretaris@jbcdehakhorst.nl 
  
                                           Kees Duerink 06-55363291                                           
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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!! 
 

Mei 2022 

Zijn er wijzigingen 
dan volgen die  
doormiddel van de 
nieuwsbrief! 
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  Van de Voorzitter 

Donderdag 21 april was onze ledenvergadering.  
Ongetwijfeld vindt u elders een kort verslag hierover. Jammer dat er 
maar zo weinig mensen aanwezig waren. 
Wat ik hier graag even kwijt wil is dat ik  het erg jammer vond dat we 
de vergadering weer in de speelhal hebben gehouden. De akoestiek is 
slecht en blijft slecht. Achteraf gezien hadden de 46 aanwezigen ook 
in de kantine kunnen zitten met voldoende onderlinge afstand.  
Goede leer voor volgend jaar! 
 
We hebben afscheid genomen van Irene 
Maes als secretaris, in mijn ogen zo onge-
veer het belangrijkste bestuurslid van een 
vereniging. Hoewel de functie van penning-
meester daar nauwelijks voor onderdoet. 
Gelukkig heeft Martin Borst tijdig aangegeven dat hij wel de nieuwe 
secretaris wilde worden. Ik wil hierbij graag benadrukken dat ik blij 
ben dat Martin deze zeer belangrijke functie wil vervullen. 
Irene blijft in het bestuur en zal een aantal taken, die zij naast het  
secretariaat deed, ook blijven doen. Hoe alle taken precies verdeeld 
zullen worden, daarover wordt nog gesproken en dat krijgen jullie 
nog te horen. 
 
Tenslotte doe ik wederom een oproep aan iedereen die nog geen  
bijdrage levert aan onze club om je aan te melden, bijvoorbeeld als 
barmedewerker. Het is leuk werk en je hebt veel contacten. Je leert 
veel medeboulers kennen en het ontlast de medewerkers die nu 
meerdere keren per maand de bar moeten doen. Maar ook andere 
commissies komen mensen tekort.  
Informeer er naar!!!! 
 
Ik wens een ieder veel bouleplezier.              Ad Kooijman 
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Van de secretaris 

Goedemorgen aan alle leden van De Hakhorst. 
 
Het is zondagochtend en na een week met een bardienst, 2 vergade-
ringen en 2 party’s mag ik mijzelf introduceren als secretaris. 
Voor diegenen die mij niet kennen: Ik ben Martin Borst, 73 jaar jong 
en ruim 9 jaar lid van De Hakhorst. 
Ik vind boulen een leuke sport omdat het een groepsactiviteit is waar-
bij je enerzijds mensen ontmoet en aan de andere kant je uitgedaagd 
wordt om het steeds iets beter te doen dan de vorige keer. Meestal 
lukt dat niet of zeer beperkt. 
Ik houd van een goede sfeer waarin gelachen kan worden. En wan-
neer het dan niet lukt of de tegenstander speelt ons met 0-13 weg 
moet je niet boos worden maar terugdenken aan die keren dat het 
wel goed ging. 
Ik heb ooit een eigen bedrijf gehad en wij hadden daar (zoals vele an-
deren) als slogan: vertel alles wat goed gaat aan anderen en kom met 
de fouten naar de baas. Nu dus het bestuur. 
Ik ben een prater en geen schrijver, ook heb ik geen secretarieel bloed 
in mijn aderen, maar ik zal mijn best doen voor de vereniging.  
Eet me niet op wanneer ik iets fout doe. 
 
In de laatste bestuursvergadering, waar ik iets over moet schrijven, 
hebben we gesproken over het kandidaat stellen voor een                 
NK-toernooi. Het is een geweldige uitdaging en het lijkt ons publicitair  
prachtig, maar kunnen wij dit aan met een vereniging waarvan de  
gemiddelde leeftijd toch ruim boven de 70 ligt? Ik ben op dit moment 
bang dat we ons vertillen aan de klus. Wanneer jullie dit lezen is het 
besluit al genomen maar ik wil mijn zorg van dat moment met jullie 
delen. 
De Groencommissie meldde dat er weer een aantal mensen 
zich gemeld hebben, zodat ze in staat blijven onze prachtige 
locatie op hun terrein te blijven onderhouden. 
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Heel blij werd het bestuur van de plannen van de Commissie Werving 
voor deze zomer in de vorm van de actie “Vakantie Napret”.  
Truke  Nielen zal daarover schrijven in dit zelfde Bouletin. (blz.15) 
 
De Algemene Leden Vergadering verliep soepel. De contributie- 
verhoging is aangenomen en de begroting en verantwoording zijn  
goedgekeurd. 
Ad schrijft in zijn stukje iets over de locatie die volgens een aantal  
leden ook onaangenaam koud was. Dat wordt nog een hele uitdaging 
om de thermosstaat wat lager te zetten in het kader van duurzaam-
heid. Dit onderwerp zal ons om meerdere reden voorlopig wel bezig 
houden. 
Ik heb van deze avond geleerd dat wij als bestuur onze voorstellen 
beter moeten nalezen voordat we ze voorleggen. Teveel informatie 
ontbrak nog waardoor de bespreking niet heel soepel verliep. Naar 
aanleiding van een opmerking van een van de leden over reanimeren 
zendt Joop de Wilde ons een protocol over dit onderwerp. 
O ja, voor ik het vergeet, het bestuur is bijna geheel herkozen en mag 
het nog 3 jaar doen en ik mag secretaris zijn. 
 
Voor leden die in 2021 als vrijwilliger genoteerd stonden, maar geen 
uitnodiging voor de Vrijwilligersdag op 14 mei hebben ontvangen: 
meldt u zich alsnog aan.  Dat mag bij mij. 
 
Tot ziens en boul ze, Martin 

 
 
 
 
 
Foto:  
Algemene 
Leden 
Vergadering 
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Nieuws van de Commissie Ledenwerving en - binding 
 
Gelukkig kunnen we dit jaar weer van start met het werven van  
nieuwe leden voor onze vereniging. 
Helaas is er een flinke afname van leden ontstaan met name door 
overlijden, maar ook door corona heeft een aantal mensen besloten 
af te haken. 
 
DUS…TIJD VOOR ACTIE! 
We hebben als Ledenwerfcommissie nagedacht om deze actie eens 
op een geheel andere wijze te gaan organiseren. 
 
Als titel hebben we gekozen voor: VAKANTIE NAPRET 
 
Tevens leek het ons heel belangrijk om het werven van nieuwe leden 
een actie te laten zijn van en door alle leden. 
Tenslotte hebben we er allen profijt van dat onze gezellige vereniging 
kan blijven voortbestaan en daarom hebben we jullie inzet en hulp 
hard nodig.  
 
Inmiddels is er overleg geweest met het Bestuur en de Sport- 
commissie. Het is de bedoeling dat er een meerdaags (weekend)
programma wordt georganiseerd in samenwerking met de Sport- 
commissie en ook jullie natuurlijk.  
De planning is het eerste weekend 3 en 4 september en het tweede 
weekend 10 en 11 september. Voor alle duidelijkheid: het regulier 
boulen op deze zondagen blijft gewoon doorgaan. 
Over de manier waarop en de tijden, maar vooral ook wat de vorde-
ringen zijn, zullen we jullie maandelijks op de hoogte houden. 
 
Zelf zijn wij erg enthousiast over de ideeën die er leven binnen onze 
commissie en willen er alles aan doen om deze ledenwerfactie tot 
een succes te maken. 

DOEN JULLIE MET ONS MEE?           
Meld je dan alvast aan bij ondergetekende. 
Namens de Commissie, Truke Nielen 
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ITC uitslagen van 12 april 



 17 



 18 

 

VRIJDAGAVOND-TOERNOOI VAN 25 MAART 2022 

Voor dit toernooi hebben 26 deelnemers zich gemeld om mee te 
doen en daarmee ook te strijden voor een prijs.  
Na alle standen te hebben ingevuld konden wij de balans opmaken 
en overgaan tot de prijsuitreiking. 
Verrassend was dat er maar drie deelnemers drie partijen hadden 
gewonnen met als beste en op de eerste plaats welke goed was voor 

de mandprijs: 
 
TINY HAM met 3 gewonnen plus 29,  
op de tweede plaats Cora Martens met  
3 gewonnen plus 17 en op de derde 
plaats Anja Engelbert 3 gewonnen plus 
16. 
Zij alle drie hebben een prijs  
ontvangen. 

Zes deelnemers met 
2 gewonnen partij-
en mochten ook een 
prijs uit zoeken.  
 
 
 
 
Vijf deelnemers die 
toch nog een partij 
wisten te winnen en 
in de prijzen vielen. 
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Op de laatste plek geëindigd en de poedelprijs mogen ontvangen. 
 
Alle mensen die een steentje hebben bijgedragen met hand-en span- 
werkzaamheden worden bedankt hiervoor. 
 
Wl TomM  

Maandagavond-hussel maart 
 
Na alle maatregelen die er waren, en alle lockdowns door het beruch-
te virus nu losgelaten zijn, konden wij de Maandagavond-
husselcompetitie, weliswaar pas in maart, weer opstarten. 
In het totaal over deze maand hebben er 45 deelnemers aan meege-
daan, verspreid over vier avonden.  De einduitslag is als volgt: 

De maandelijkse fles wijn gaat deze maand naar Egbert van Wijk,  
gefeliciteerd.  
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HART-van-NEDERLANDTOERNOOI 2 APRIL 2022. 

Na een lange periode wachten door alle maatregelen die wij allemaal 
wel kennen konden wij dan eindelijk toch weer een HvN toernooi 
houden. 
Ook nu weer werd er zoals voorgaande toernooi door sterke teams 
ingeschreven zowel van buitenaf als intern. 
Het is een hele tijd spannend gebleven hoeveel teams er zouden  
Inschrijven. Een tijd lang bleven de inschrijvingen onder het minimum 
aantal van 24. 
Gelukkig na het loslaten van de maatregelen kwamen de inschrijvin-
gen wat vlugger binnen en kwam het aantal op 32 teams. 
Tot op vrijdagavond 1 april (nee dit is geen grapje maar pure ernst) 
om 10 uur er een telefoontje kwam met een afzegging.  Dus op  
zaterdag dan maar een indeling maken voor 31 teams en een  
vrijloting.    
Na de indeling in poules werden de messen geslepen en werd de 
strijd aangegaan voor de te behalen plaatsen. 
 
Soms moest er gewacht worden voordat men aan een andere partij 
kon beginnen. Er was zelfs een partij die bijna twee uur en een kwar-
tier heeft geduurd. 
Maar nadat alle partijen gespeeld waren konden wij de balans gaan 
opmaken wie de winnaars zijn geworden in de poules A / B / C of D.    
In de A poule zijn de winnaars geworden; 
1e   Wim Boluijt / Vince Exalto 
2e   Peter ten Hengel / Etinne Gallenbach 
3e   Rembrandt Bolweg / Bianca Bolweg 
4e   Ton Jetten / Bert den Uijl 
Complementair  Chantal Kamphuis / Jeroen Brinks. 
 
Winnaars van de B poule zijn geworden; 
1e Corrie van der Huure / Willem Ridderikhof 
2e Cees de Ligt / Hans Anesems 
3e Dolly Wijnbelt / Arie Wijnbelt 
4e Gerard van Ouwerkerk / Hennie van Ouwerkerk 
Complementair Gerald Ruesink / Pascale Lhoste 
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In de C poule konden wij de volgende winnaars noteren; 
1e Riet van Dijk / Karel van Turenhout 
2e Iwan Gard / Eugene Faraz 
3e Dik Cornellissen / Ton Stijlaart 
4e Ada van de Pol / Dienie Bralts 
Complementair  Bert Duits / Joào Nues Guerreiro 
 
En in de laatste poule D zijn de winnaars; 
1e Egbert van Wijk / Karel Christ 
2e Hans van der Wouden / Aart den Boom 
3e Guillaume Spiering / Ria Kas 
4e Henk Bruinekool / Roos van den Akker 
Complementair Leen Hees / Leo Roelvink 
 
Onze dank gaat uit naar de sponsor Albert Hein die een groot deel 
van de prijzen gesponsord heeft welke met dank ontvangen werden 
door de prijswinnaars. 
 
ALLE BARMEDEWERKERS DIE DIE DAG DIENST HADDEN BEDANKT 
VOOR JULLIE INZET. 
 
Verder dank aan alle personen die de nodige hand- en spandiensten 
deze ochtend hebben verricht en ons hiermee geholpen hebben,  
zonder iemand te kort te doen. 
 
WL Evert Mol / Tom Martens  
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Winnaars: 

Poule A 

Poule B 

Poule C 

Poule D 
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Rond onze 60-jarige trouwdag werd er namens de jeu-de-

boulesclub  De Hakhorst een geweldig mooie bos bloemen  
bezorgd. 
Wij willen de club daarvoor bedanken, wij zij er zeer verguld 
mee. Het was een mooie dag samen met onze kinderen, klein- en  
achterkleinkinderen. 
De Burgemeester zei toen hij wegging, tot over 5 Jaar, maar dat 
zal nog een hele opgave worden 
 
Groeten van Jozias en Teuny de Zeeuw. 

Beste leden van JBC de Hakhorst, 
 
Van het ene op het andere moment kan je leven op zijn kop 
staan. Daar zal ik verder niet over uitwijden. 
Maar het was heel fijn dat ik zoveel telefoontjes, kaarten en bloe-
men kreeg van diverse leden van de club. 
En tot mijn verrassing kwam er ook nog een mooi boeket  
bloemen namens alle leden. 
Hierbij wil ik dan ook iedereen heel hartelijk bedanken voor deze  
warme belangstelling. 
 
Hartelijke groet, 
Rijk Esko.  
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1e Dinsdag-van-de-maand-toernooi 5 april 2022 
 
Wat mij direct opviel bij binnenkomst in ons mooie clubgebouw dat 
Tiny Ham en Wil Vendeville bezig waren om prijzen op de tafels  
feestelijk uit te stallen. Dat was een lust voor het oog en ook nog eens 
lustopwekkend, zoveel lekkere dingen. Ik heb het hier wel over het 
eetbare van de prijzen. Je vraagt je af hoe zij dat iedere keer weer 
voor elkaar krijgen om voor het geringe inschrijfgeld van 3 euro dat 
allemaal voor elkaar te krijgen.  
Bij deze wil ik de 2 dames bedanken voor alle moeite die zij zich  
getroost hebben om dit weer te verzorgen. Bij de prijsuitreiking was 
ik vergeten om dat te doen. Goed gedaan Tiny en Wil. 
 
De dames die achter de bar stonden heb ik natuurlijk wel bedankt 
voor hun goede zorgen en niet te vergeten de traktatie die op de bar 
stond zodat we bij de koffie wat lekkers hadden. 
 
Maar nu waar we voor kwamen, het boulen. De eerste vraag van ons 
was of iedereen zich had ingeschreven en betaald. Betaald hadden ze 
wel maar toch weer iemand die vergeten was zich in te schrijven. 
Er hadden zich 48 deelnemers aangemeld en ingeschreven, dat  
betekende dat er geen tripletten waren.  
Bij het uitdelen van de blokjes moesten wij constateren dat we een 
deelnemer te veel hadden of een blokje te weinig, vul het maar in. 
Dat werd opgelost door op baan 14 een half triplet te maken. Pfff ook 
weer opgelost. 
Nu de eerste ronde. Deze verliep gladjes en Andre Horn had zich op 
de eerste plaats genesteld met 13-0, gevolgd door Wil Boer en Tonny 
Bruins met 13-10 en Martin Borst met 13-9. Omdat we steeds op tijd 
speelden konden sommige deelnemers niet tot 13 punten komen; 
maar de wedstijd werd wel als gewonnen berekend. Dat had dus 
geen invloed op de uitslag.  
In de tweede ronde was er een probleem omdat iemand door zijn 
been heen zakte en ik als wedstrijdleider ben ingevallen om de partij 
toch uit te kunnen spelen. Dat blijkt toch lastiger te zijn dan je denkt. 
Je speelt met andere ballen dan je gewend bent en je gedachten zijn 
niet helemaal bij het spel.  



 27 

Dus geen winst, maar wel voor de tegenpartij. Na het invullen van de 
scores van de tweede ronde bleek dat Andre Horn nog op de eerste 
plaats stond, zijn score was 13-3. In deze ronde scoorden Hans de 
Vaal en Peter Maes met 13-0, gevolgd door Wil Boer met 13-3. 
De derde ronde werd gespeeld met een verliespartij van Andre Horn 
met 5-13 en dat kostte hem uiteindelijk de eindoverwinning. Want  
Arnold van der Loo werd de lachende eerste met een totaal eindre-
sultaat van 3 + 27. Hij wist Hans de Vaal achter zich te houden die een 
mooie tweede plaats bereikte met 3 + 23. 
En dan de derde plaats voor een zeer bescheiden dame, klein van 
stuk. Zij scoorde 3 + 18 en moest van de 46 deelnemers er maar twee 
voor zich  laten . Proficiat Wil Boer! 
En dan de prijsuitreiking. De prijzen gingen naar de deelnemers met 
3, 2 en 1 overwinning.  
De nummers 1 in deze indeling gingen met een welgevulde mand 

naar huis en de deelnemers met  
3 overwinningen hadden allemaal 
prijs. De rest werd volgens een van 
tevoren vastgestelde indeling  
uitgereikt. 
Met 2 overwinningen, dus een klei-
nere mand, werd het Andre Horn  
2 + 15. Met 1 overwinning ging de 

nog iets kleinere mand naar Piet Boddeman, 1 + 5. De poedelprijzen 
waren voor Catrien Ruijgrok 0 – 21 en Wies Huber 0 – 25. 
Helaas waren er geen prijzen voor de deelnemers met 0 overwin-
ningen en dat vind ik persoonlijk niet goed. 
Als ik kijk op de lijst hoe Jan de Bruin heeft gespeeld met -2, -3 en -5 
en daardoor deelnemers van een hoge score heeft af weten te  
houden en eigenlijk beter heeft gespeeld dan iemand met 3, 2 of 1 
overwinning, zeg ik tegen alle deelnemers met 0 overwinningen dat 
jullie in mijn ogen winnaars zijn en zeker ook een prijsje hadden ver-
diend. Alleen ik leidde de wedstrijd en bepaal niet hoe de prijzen 
worden verdeeld. Laten wij hier ook eens naar kijken, zodat we alle-
maal met een goed gevoel naar huis gaan na een leuk toernooi  
zonder wanklanken. 
                                                                  Egbert van Wijk 
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Joop de Wilde wint Koffietoernooi april 
 

Recept voor een geslaagd Koffietoernooi; 
-Twee geweldige prijsinkopers (Ans en Charlotte) 
-Twee gezellige bardames (Anna en Cuja) 
-Eén, door miscommunicatie toegevoegde,  
  wedstrijdleider (Arnold) 
-De perfecte weersomstandigheden  
   (lekker buiten) 
-En nog 29 andere variabele ingrediënten (de spelers) 
Gooi alles bij elkaar en je bent verzekerd van een heerlijk toernooi. 
 
Er waren 19 prijzen te verdelen en dat op een aantal van 29 spelers. 
Na drie ronden van één uur, dit was wel even wennen voor de wed-
strijdleider, was Joop de Wilde uiteindelijk met 3+27 de winnaar van 
dit toernooi. Dat hij dit mede te danken had aan de miscommunicatie 
mocht de pret bij hem uiteraard niet drukken. Proficiat Joop! 
Er waren nog vier ingrediënten met drie overwinningen en dat waren 
Arie Wijnbelt 3+21, Gerda Vonhof 3+20, Max Bremer 3+17 en  
Slimen Ben Ahmed 3+15. 
Alle ingrediënten met 2 overwinningen konden ook een prijs ophalen. 
Dit waren Dolly Wijnbelt, Tom Leijen, Edith van der Loo, Kees Duerink, 
Peter Maes en Henk van den Hoek. 
Dan waren er nog twee aparte ingrediënten met 1,5 punt die prijs 
hadden, André Horn en Irene Maes-van der Werff. 
Vier ingrediënten met één overwinning mochten ook naar de prijzen-
tafel: Carla de Wilde, Wies Huber, Thea Rond en Ans Otten, maar die 
laatste stond daar al. 
Eén heel apart ingrediënt, met 0,5 punt, werd ook verblijd met een 
prijs en dat was Rob Geurts. 
Maar het belangrijkste ingrediënt, de poedelprijs, was voor Ton Valk. 
Geeft niks Ton, je was wel de smaakmaker van dit toernooi.  
Onder dankzegging van de aanwezigheid van alle ingrediënten 
kon de wedstrijdleider mooi op tijd iedereen nog een gezellige 
dag toewensen. Hij hoopt wel dat dit een stimulans is voor een 
uitgebreider recept voor het Koffietoernooi van mei. 
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Paas Kwintettentoernooi 2022. 

Het minimum aantal inschrijvingen van 40 werd gehaald en het toer-
nooi kon zijn doorgang vinden. Na dit aantal van 40 kon alleen per vijf 
deelnemers nog worden ingeschreven. Helaas hebben wij drie leden 
teleur moeten stellen. 
Voor mij als wedstrijdleider is het altijd een spannend moment of  
iedereen wel op tijd is, maar ook of niemand op het laatste moment 
afzegt. Ik moeten zeggen:  het zonnetje scheen en die dag ook voor 
mij, iedereen was mooi op tijd aanwezig. Mede daarom konden wij 
ook op tijd beginnen. Dank  aan een ieder daarvoor.  
Misschien ten overvloede, maar bij de wedstrijdbalie is een eigen  
pinapparaat aanwezig. Zo kan voor elk toernooi daar gepind worden.  
 
Voor iedereen was het verrassend hoe de loting qua indeling zou  
uitpakken. Met wie en tegen wie speel ik vandaag? Maar ook voor de 
teamcaptains: want hoe werkt het met al die briefjes. Na de eerste 
ronden en met wat hulp onder elkaar was dit snel opgelost. 
 
Na twee speelronden stond het team van Engelbert ruim bovenaan. 
Op zich ook een sterk team, dus al ga je toch een beetje twijfelen als 
wedstrijdleider of een loting op deze manier toch wel goed uitpakt. 
Hier en daar mijn oor te luister gelegd en daaruit bleek dat toch wel 
de voorkeur wordt gegeven aan deze methodiek voor dit Kwintetten 
Paastoernooi.  
Andere bijzonderheid vond ik ook wel, dat de vrouwen deze dag ruim 
in de meerderheid waren: 26 dames en 14 mannen. 
 
In de ochtenduren werden de spelers verzorgd door de barmedewer-
kers Cuja en Rolando. In de middag werden zij afgelost door Catrien 
en Henk. Dank daarvoor. 
Maar hoe liep het toernooi nu verder? Na de derde ronde werd de 
eerste plaats overgenomen door team Maes en het team Vendeville.  
Op het scherm in de kantine kon het verloop van het toernooi  
gevolgd worden door de deelnemers. 
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Na de vierde ronde was de 
stand tussen de koplopers te 
overbruggen. Het kon dus nog 
alle kanten opgaan. 
Uiteindelijk mocht het team 
van Peter Maes de eerste prijs 
in ontvangst nemen.  
 

De daaropvolgende vier teams van dit toernooi konden zich ook mel-
den bij de prijzentafel. 
 
Deze prijzentafel is verzorgd 
door Tjitske en met behulp 
van Anne Marie en Anja inge-
richt. Dank daarvoor dames. 
Het gehele toernooi liep rede-
lijk vlot door ook doordat de 
spelers de rusttijden goed in 
de gaten hielden. Zo konden wij het toernooi rond 17:00 uur afron-
den met het uitreiken van de prijzen. 
 

 

 

 

 

              

Lees verloop toernooi op bladzijde 34. 
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Het verloop van het toernooi is hieronder weergegeven met daarbij nog een 
aanvullende toelichting. 

Na de eerste twee rondes lag het team van Engelbert op kop, maar kennelijk 
werd de spanning teveel en hebben zij niets meer gewonnen en vielen zij  
buiten de prijzen. 
Het team van Leny van Wijk stond na twee ronden op een plaats buiten de 
prijzen maar uiteindelijk hebben zij de derde prijs in de wacht weten te  
slepen. 
 
Spannend bleef het tussen het team van Cees en Peter. Na de vierde ronde 
was in principe alles nog mogelijk. Per ronde zijn er door een team vijf punten 
te behalen en als het team van Peter alles liet liggen en Cees de volle mep 
zou pakken, dan waren de rollen omgekeerd.  
Het team van Peter behaalde in de laatste ronde geen punten. Maar het 
team van Cees wist alleen de doubletten te winnen en kwam daardoor pun-
ten te kort voor de eerste plaats. 
Kortom, het was een toernooi zoals een toernooi gespeeld moet worden, 
met veel afwisseling en spanning tussen de verschillende teams.   
Als wedstijdleider heb ik genoten van het verloop van het toernooi op deze 
wijze. Reacties van spelers over dit toernooi zie ik graag tegemoet in de  
mailbox van de sportcommissie: 
sc@jbcdehakhorst.nl 

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

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

April 2022 

Allereerst willen we op deze plaats Albert Heijn Leusden bedanken 
voor hun sponsoring van het Hart van Nederlandtoernooi.  
Op deze manier was er een mooie, bijzondere prijzentafel. 
Het toernooi was met een volgeboekt deelnemersveld een 
groot succes. En naar bleek ook nog eens van kwalitatief 
hoog niveau. 
 
Baas Optiek aan ’t Plein 34 (winkelcentrum Hamershof) in Leusden is 
hét ideale adres voor oogzorg, contactlenzen, brillen en zonnebrillen. 
Het vak van opticien zit hen in het bloed en zij helpen je dan ook 
graag met een deskundig advies op maat, of het nu gaat over con-
tactlenzen of brillen.  
Gant, Johann Von Goisern, Mykita en Vint zijn 
enkele van de topmerken in hun assortiment.  
Kijk voor uitgebreide informatie op hun  
website: www.baasoptiek.nl 
Wil je hun collectie met eigen ogen zien? Ga 
dan langs bij Baas Optiek in Leusden. De koffie staat klaar!  
En als lid van JBC De Hakhorst ontvang je 20% montuurkorting! *) 
*) niet geldig i.c.m. lopende acties 
 

Inmiddels zal het wel bij jullie allemaal bekend zijn dat Herbrink  
Makelaars o.g. verhuisd is naar de Hamersveldseweg 54.  
Een makelaar die we harte kunnen aanbevelen. 
In hun prachtig nieuw pand, met ideale ontvangstmogelijkheden, 
staat de koffie klaar. Herbrink Makelaars o.g. is sterk in de regio Eem-
land en al meer dan 25 jaar actief. Als geen ander kent het team van 
Herbrink de markt en haar diversiteit aan woningen.  
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Zij adviseren bij de aankoop en verkoop van woningen. 
En zij begeleiden de klanten uiteraard graag bij het  
vinden van een droomhuis. 
Ook voor taxaties, gratis waardebepaling of bouwkundi-

ge inspecties biedt Herbrink haar diensten aan.  
Kortom: Herbrink Makelaars is thuis in de markt en de plek waar ko-
per en verkoper elkaar ontmoeten! Mochten er plannen zijn?  
Dan weten jullie waar je terecht kunt! Tel.: 033 4 950 950 
 
De nieuwe brochure van Decokay van Slooten aan de Hamersveldse-
weg 22 is weer uit. Onder het motto ‘slim het voorjaar in’ tonen 
Dabren Wouters en zijn team de mogelijkheden bij hun uitgebreide 
collecties op het gebied van raambekleding, vloeren en verven voor 
binnen en buiten. 
Met hun computergestuurde verfmengmachines 
mengen zij elke gewenste kleur en geven professio-
neel advies over het gebruik van hun producten. 
En wat te denken van hun actie: horren zijn goed 
voor de insectenpopulatie. Horren in alle soorten en 
maten.  
Decokay van Slooten geeft service & advies.  
Zij hebben boeken en kleuren(staal)kaarten die men 
ook mee naar huis mag nemen.  
Een behangtafel lenen? Geen probleem. En met nu aantrekkelijke 
kortingen van wel 15 en 20% op delen van het assortiment. 
 

Tot slot noemen we RU-VIS, uw visspecialist. 
Met hun primeur van Nederland, als eerste bij RU-
VIS, ’t Plein 37 in winkelcentrum Hamershof, hebben 
zij de Fish Pick Up (24/7).  
Daarmee kun je op elk moment van de dag je bestel-
ling ophalen. De bestelde vis, maaltijden en visscho-
tels met gegarandeerde versheid wordt op 2 graden 
gekoeld. Best wel cool! Zeker met de komende feest-
dagen, handig toch?! 
 



 40 

Trouwens, jullie zijn niet alleen welkom in de winkel maar ook bij één 
van de kramen in De Biezenkamp (op dinsdag en vrijdag), op het 
Maximaplein (vrijdag), op ’t Erf (zaterdag). En jullie weten:  
VIS is GEZOND! 
En dat willen we graag allemaal blijven, toch?! 
 
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. 

Mutatie overzicht voor Bouletin van mei 2022 
 
Nieuwe leden 
Tom de Vos op 12 april 2022 
 
Opzeggingen m.i.v. 31 december 2022 
Renée Neuteboom op 12 april 2022 
Netty Vissers op 12 april 2022 
 
Totaal aantal leden op 23-04-2022 conform telling onderaan de  
ledenlijst = 206. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 23-04-2022 staan op de website. 
 

http://www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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  Arnold’s Arnold’s 

Het is zaterdagmiddag 23 april en ik verplaats  
mezelf regelmatig tussen tuin en woonkamer.  
In de tuin zit ik wat te puzzelen en in de woonkamer volg ik een beet-
je het NK-doubletten voor heren welke dit weekend wordt gespeeld 

bij PC Oisterwijk in, u raadt het al, Oisterwijk.  
Zojuist heb ik de partij in de derde ronde tussen 
Vince Exalto en Wim Boluit tegen Rik Moorlag en 
Mark Norder gevolgd, spelers die regelmatig op 
een Hart van Nederlandtoernooi van ons spelen. 

De laatste keer, op 2 april, wonnen Vince en Wim dit toernooi  
trouwens. In deze partij waren Rik en Mark met 13-8 te sterk voor 
Vince en Wim. Maar wat heb ik genoten van het spel van deze  
mannen.  
Weer in de tuin beland gaat het puzzelen niet 
meer lukken. De oorzaak daarvan ligt bij onze wip-
mus. Laat me dat ietwat verduidelijken. Wij heb-
ben een mussenechtpaar, althans dat neem ik 
aan, dat de oerdrift het liefst uitvoert in onze tuin 
en dan bij voorkeur op de rand van de schutting. 
Ik kan daar met bewondering naar kijken. Ik zou daar toch echt een 
plek voor uitgekozen hebben waarbij het uitoefenen van de daad niet 
ook nog eens gepaard moet gaan met het balanceren op een dun 
randje. Maar op de een of andere manier heeft dat toch echt de 
voorkeur voor mevrouw. En hij, volgzaam zoals het een echte man 
betaamt, voldoet ogenschijnlijk moeiteloos aan haar wens. En dat 
niet één keer maar wel vijf of zes keer achter elkaar. Het gaat alle-
maal wel wat sneller dan bij de mens. Een paar tellen en dan heeft hij 
aan zijn verplichtingen voldaan en gaat een metertje verderop zitten 
uitpuffen. Totdat mevrouw weer begint te piepen en met haar vleu-
gels gaat wapperen, dat is voor hem het sein om weer achterop te 
springen.  



 43 

Terwijl ik dit tafereel aandachtig volg, waarbij mijn bewondering voor 
meneer steeds grotere vormen aanneemt, dwalen mijn gedachten 
automatisch af naar de laatste ALV.  
Ik snap best dat er bij geen enkele lezer de gedachte ontstaat waarom 
deze link door mij wordt gelegd. Ik zou dat op dit moment graag  
verduidelijken want het is een prachtig verhaal, eentje dat bij wijze 
van spreken gemaakt had kunnen zijn voor mijn knipoog, maar helaas, 
de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verbiedt 
mij dat. Bij deze ALV gebeurde dit keer trouwens weinig opzienba-
rends of het zou de slechte akoestiek van onze hal moeten zijn  
waardoor het een hele opgave werd om alles goed te kunnen volgen. 
Dit is nou al een aantal jaren zo en dan denk ik waarom niet net als 
vroeger gewoon in ons clubhuis? Er zijn geen beperkingen meer met 
betrekking tot corona en het aantal leden dat deze vergaderingen de 
laatste jaren bijwoont kan gemakkelijk in de kantine plaatsnemen. 
Krijg ik als antwoord dat er mensen zijn die hebben aangegeven dat 
als de vergadering in het clubhuis wordt gehouden zij niet komen. Ge-
zien de opkomst zullen dat er geen tientallen zijn geweest en hoeveel 
mensen komen er niet omdat we in de hal moeten zitten. Maar goed, 
ook hier bepaalt de minderheid wat er gebeurt net zoals bij de scher-
men bij de bar. Nee, het was een tamme vergadering. Eén puntje is 
mij wel bijgebleven en daar loop ik nu al dagen over te piekeren. In 
haar dankwoord van onze aftredende secretaris bedankte zij daarin 
alle leden die haar deze jaren hebben gesteund behalve één. Ze zal 
hier verder geen duiding aan gaan geven en waarom zou ze ook. Maar 
voor mij was dit 
wel het interes-
santste van de hele 
vergadering.  
 
Boule gezellig  
zonder  
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Aangepaste planning afronding Valleiparkplannen 
 
In het Bouletin van december werden jullie geïnformeerd over de 
plannen van de gemeente om de werkzaamheden in het Valleipark 
rondom ons boulodrome af te ronden. 
Maar inmiddels werd bekend dat er wijzigingen in planning noodzake-
lijk zijn. 
1. De oplevering van de 11 woningen naast het gasstation staat gepland  

rond 20 juni. In mei wordt gestart met de aanleg van nieuwe parkeer-
plaatsen en nieuwe bestrating langs deze woningen. 

2. De plannen om het asfalt in toegangsweg ’t Sluisje te vervangen door 
klinkers zijn  voor onbepaalde tijd vertraagd door leveringsproblemen 
voor de materialen. 

3. Vervanging van het gaashekwerk tussen de parkeerplaats en de aan-
grenzende Heeckerenhof  door een lage haagbeuk van ongeveer 1 
meter hoog is verschoven naar eind april. 

4. De herinrichting van het braakliggende terrein bij ’t Sluisje (de Punt) 
loopt ook vertraging op. De oorzaak is dat de kosten sterk zijn geste-
gen, waardoor het oorspronkelijke budget niet meer toereikend is. De 

nieuwe gemeenteraad zal hierover naar verwachting in juni moe-
ten beslissen. 

Plannen voor verplaatsing van de ondergrondse afvalcontainers  
en groendepot. 
Reeds eerder had de gemeente ons geïnformeerd over de voorgeno-
men verplaatsing van het afvalstation naast het hek van het gassta-
tion naar onze parkeerplaats. Daartegen hebben wij protest aangete-
kend vanwege het vervallen van een groot aantal parkeerplaatsen. 
Gelukkig heeft de gemeente haar plannen willen wijzigen. Dat resul-
teert in de verhuizing van de ondergrondse afvalcontainers naar de 
plaats rechts naast onze achterste ingangspoort en het groenafval 
naar het braakliggende terrein links naast deze poort. 
Ter compensatie van de vervallen parkeerplaatsen worden er 6 nieu-
we parkeerplaatsen aangelegd in de richting van het Valleikanaal. De 
gemeente zal tijdig laten weten wanneer deze werkzaamheden zullen 
worden uitgevoerd. We houden jullie hiervan op de hoogte. 
 
Ad Kooijman 
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Oud papier tussen foto’s 
 
Nee, de titel van dit stukje is geen vergissing, dus geen foto’s tussen 
oud papier. 
Beter gezegd: geen foto’s tussen het oud papier in onze container. 
Daarin vinden we overigens regelmatig dingen die er niet in thuis  
horen, zoals recent een melkpak dat nog halfvol was en een TL- buis, 
nog afgezien van allerlei soorten plastic.  
Overbodig te zeggen dat dit niet de bedoeling is. 
Waar we wel op doelen is de nieuwe vermelding van onze oud  
papieropbrengst op de monitors in de kantine. Cees Vendeville heeft 
die mooi vormgegeven (zie afbeelding) en geplaatst tussen de beeld-
reclame van onze sponsors en de prachtige natuurfoto’s, die hij  
regelmatig vervangt door nieuwe. 
 
Extra opbrengst door nabetaling 2021 
De opbrengst dit jaar met 2 containerwissels is tot nu toe € 200,80. 
Maar vanwege de gestegen marktprijs van oud papier ontvangen we 
een nabetaling over 2021 van € 0,02 per kilo, ofwel een plus van 50%. 
In geld uitgedrukt levert dat  € 162,- op. Dat bedrag is zeer  welkom 
en geeft voor 2023 hoop op een nabetaling over de opbrengst van dit 
jaar. Een extra aansporing om onze container te gedenken. 
We zien gelukkig een stijgende trend, mede veroorzaakt door aanle-
vering van buiten onze club. Onze penningmeester zal daar zeker blij 
mee zijn. 
Max Bremer 
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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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Felicitatie - 3e NK 2022 

 
Op zaterdag 23 en zondag 24 april werden bij prachtig weer en onder 
grote publieke belangstelling de NK Doubletten 2022 gespeeld op de 
terreinen van Petanqueclub Oisterwijk. De organisatie van deze  
kampioenschappen lag in handen van de NJBB (de Nederlandse Jeu 
de Boules Bond). 
 
Aan dit kampioenschap nam ook deel ons clublid Marwin. Wij kunnen 
hem van harte feliciteren met het behalen van de derde plaats bij de 
doubletten. 
 
Namens de sportcommissie, 
Anton Kunenborg. 
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Commissie Voorzitter, vz            

Coördinator, co 

Taak Telefoon/ e-mail 

Audio/visuele ap-

paratuur  

AVG commissie 

Cees Vendeville 

Irene Maes 

co. algemeen 

co. privacy 

06-30433079 

033-4944743 

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 Vacant 

René Luijendijk 

vz. algemeen  

waarnemend 

 

Ledenwerving Truke Nielen vz. algemeen 033-4942076 

Lief en Leed Tjitske Moro vz. algemeen 06-22201110 

Medisch Irene Maes contactpersoon 033-4944743 

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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