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Lidmaatschap JBC De Hakhorst 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Aanmelding kan op elk moment via het aanmeldingsformulier en de 
toestemmingsverklaring, welke te vinden zijn in het clubgebouw  
alsmede op de website van de vereniging. 
Een lidmaatschap eindigt uitsluitend per 31 december d.m.v. een 
schriftelijke opzegging bij de secretaris vóór 1 december van dat jaar. 
 
Lidmaatschapskosten 
Eenmalige inschrijfkosten  € 11,50 
Verenigingsbijdrage   € 73,00 
NJBB bondsbijdrage senioren € 23,25 
NJBB bondsbijdrage jeugd  € 11,65 
NJBB administratiekosten extra lidmaatschap € 5,00 
 
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: e-mail: verhuur@jbcdehakhorst.nl 

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

Opgericht op 29 april 1980  Website: 

       http://www.jbcdehakhorst.nl 
Ereleden:  Jos Halla    SNS-bank: IBAN 
  Ton Jacobs †   NL35 SNSB 0907 0054 97 
 
Leden van Verdienste:    Redactie Bouletin 
  Wim van de Berg   E-mail: 
  Rob van der Werve †  redactie@jbcdehakhorst.nl 
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In dit nummer o.a. op paginanr.:  7. van de voorzitter 11. sportcom-
missie 13. ledenmutaties 16. Vrijdagavondtoernooi april  
17. Lentetoernooi 21. Dinsdagtoernooi  25. Vrijdagavondtoernooi 
mei 26. Maandagavond hussel 28. Arnold’s knipoog 30. commissie 
ledenwerving 33. oud papier 34. Koffietoernooi juni 37. vrijwilligers 
Hamersveld 40. sponsornieuws 44. Vrijdagavondtoernooi juni  
48. raadsels 
 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 29 augustus 12.00 uur. 
Het Bouletin september komt uit op vrijdag 2 september. 
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  
                                           secretaris@jbcdehakhorst.nl 
 
Penningmeester Diny Lieben - Schuurs 
 
 Irene Maes 033-4944743 
   
                                           Kees Duerink 06-55363291                                           
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Januari 2021 
Speeltijden boulen 
 
Het boulodrome is altijd een half uur vóór 
het spelen geopend. 
Speeltijd: 
maandag en vrijdag 19.30 - 22.30 uur 
dinsdag, donderdag en zondag                                
13.00 - 16.00 uur  
(soms afwijkende tijden, zie de agenda) 
Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!! 

Juli/augustus 2022 

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

Net terug van een mooie vakantie zit ik in de tuin dit stukje te  
schrijven voor het juli/augustus nummer van dit Bouletin. 
 
Veel van jullie zijn met vakantie (of geweest) en dat betekent dat de 
noodzakelijke werkzaamheden door minder mensen moet worden 
gedaan. Soms gaan geplande werkzaamheden helemaal niet door en 
worden uitgesteld naar een later tijdstip. Op zichzelf niet erg.  
Iedereen heeft recht op een vakantie. 
 
Ik weet dat veel van onze leden hun bouleballen met de vakantie 
meenemen.  
Zou het een leuk idee zijn als jullie je boule-ervaringen tijdens de  
vakantie eens opschrijven en die aan de redactie sturen? Dat om 
eventueel te publiceren in het Bouletin. Onze redacteur zal dan  
bekijken of het wordt geplaatst. (Redactie: leuk idee!) 
 
Ik wens iedereen een mooie zomer met veel bouleplezier.  
Ad Kooijman  
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Interne toernooien 
De interne toernooien bij De Hakhorst blijven een zorgenkindje voor 
de Sportcommissie en natuurlijk ook voor het Dagelijks Bestuur.  
Dit jaar zijn er van de zes toernooien die op de kalender stonden al 
vier door verschillende redenen niet doorgegaan. Daarnaast blijkt dat 
het voor de barcommissie steeds lastiger wordt om voldoende men-
sen te motiveren om een bardienst te draaien bij onze toernooien.  
De voornaamste redenen die wij als Sportcommissie opvangen dat 
mensen niet inschrijven voor toernooien zijn de volgende; 
• Er zijn te veel toernooien naast onze maandelijkse  
 Husseltoernooien 
• De toernooien met 5 ronden duren te lang en zijn dus te zwaar 
 
Wij gaan daar als Sportcommissie natuurlijk iets aan doen.  
In de eerste plaats gaan we vanaf nu geen interne toernooien meer 
organiseren van vijf ronden. Dat is jammer want dat houdt in dat we 
een aantal systemen die we nu gebruiken bij vijf ronden niet meer 
kunnen hanteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het  
Man-Vrouwtoernooi waarbij twee voorronden worden gespeeld 
waarna er indeling plaatsvindt in poules van vier teams. Je krijgt zo 
een leuke prijsverdeling. Of het Paaskwintet waarbij elke speler drie 
keer een triplet en twee keer een doublet speelt in verschillende  
samenstelling. De variatie van systemen zal mogelijk minder worden 
maar daarover zijn we in gesprek met Bert de Uijl.  
Daarnaast gaan we het aantal toernooien beperken. Voor ieder toer-
nooi dat dit jaar is afgelast of de komende maanden niet doorgaat 
door te weinig inschrijvingen gaan we een beslissing nemen om die 
niet meer in de kalender van volgend jaar op te nemen. In elk geval 
willen we wel onze twee bekertoernooien (Lente en Herfsttoernooi) 
in stand houden. De overige toernooien gaan we kritisch beoordelen. 
Zeker in de drukke winterperiode waar natuurlijk ook de NPC wordt 
gespeeld (14 zaterdagen) zal dit gaan leiden tot het schrappen van 
toernooien. 
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Husselen 
Het husselen op de dinsdag- en donderdagmiddag blijft de gemoede-
ren behoorlijk bezighouden. Samen met het DB heeft de Sportcom-
missie verschillende pogingen gedaan hierover duidelijkheid te  
creëren maar afhankelijk van de aanwezige wedstrijdleider wordt 
nogal eens geprobeerd om, buiten het trainende NPC-team, een 
groepje van vier spelers te vormen. Hierdoor ontstaan soms verve-
lende reacties richting de wedstrijdleider. Dit heeft er zelfs toe geleid 
dat sommige wedstrijdleiders hebben aangegeven op bepaalde  
dagen die taak niet meer te willen uitvoeren. Daarom nogmaals de 
basisafspraak.  
Op donderdagmiddag mogen leden die in een bonds- of interne 
competitie actief zijn onderling een groepje vormen om te oefenen. 
De overige aanwezigen husselen twee keer mee. Op zondag wordt er 
maar één keer gehusseld maar mag er ook worden geoefend door 
competitiespelers.  
Op dinsdagmiddag wordt er in principe alleen maar gehusseld.  
Maar laten we nou niet moeilijk gaan doen als er een keer een paar 
mensen samen willen spelen. En wat hierin ook zeer belangrijk is;  
de wedstrijdleider bepaalt wat er die dag wordt toegestaan.   
 

NPC 
Voor het seizoen 2022/23 hebben we aan de bond vier teams  
opgegeven, één minder dan het afgelopen seizoen. Het eerste team 
zal uitkomen in de 5e divisie en de overige in de 6e divisie.  
De speeldata zijn terug te vinden op de site van NL-Petanque.  
 

Materialen 
Er worden nogal eens pogingen gedaan om de kar, waar de scorebor-
den en ringen op staan en hangen, te stallen in de garderobe.  
Buiten het feit dat dit een moeilijke en soms zelfs onmogelijk taak 
blijkt te zijn is deze daarvoor niet bestemd. Deze kar wordt door de 
twee klapdeuren in de hal naar buiten gereden en na afloop ook 
weer via dezelfde weg teruggeplaatst.  
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Met het naderen van de ZTC-speeldag bij De Hakhorst op 3 juli  
hebben we alle pvc buizen waar de telborden in worden geplaatst 
gecontroleerd.  
In 5 gevallen bleken die er nogal gammel bij te staan waardoor de 
borden er raar bijstonden. Het verzoek is dan ook aan onze leden om 
wat voorzichtig te handelen bij het plaatsen of verwijderen van deze 
borden. Dit scheelt onze kluscommissie weer onnodig werk. 
 

Mutatie overzicht Bouletin  juli-augustus 2022 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe leden 
François Kip m.i.v. 10 juni 2022 
 
Opzeggingen m.i.v. 31 december 2022 
Ben Pennekamp op 17 juni 2022 
 
Totaal aantal leden op 23-06-2022 conform telling onderaan de  
ledenlijst = 207. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 23-06-2022 staan op de 
website. 
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                         Vrijdagavondtoernooi april 2022 
 
29 deelnemers hadden zich ingeschreven voor dit toernooi en zij 
konden over drie gespeelde partijen de prijzen verdelen. 
Dit ging als volgt; 6 deelnemers hadden drie gewonnen partijen en 
hebben hun prijs uitgekozen van de prijzentafel. 
De maandelijkse mand werd gewonnen door Gerda van Bruggen.  

Gefeliciteerd. 
2e Hans de Vaal, 3e Cees Vendeville, 4e Wil Vendeville, 5e René  
Luijendijk en 6e Anja Engelbert. 
 
Daarna konden 4 deelnemers met twee overwinningen een prijs uit-
zoeken, op plaats 7 Cobie Jetten, 8e Tom Martens, 9e Carla van  
Tellingen en 10e Arie Wijnbelt. 
Drie prijzen waren er beschikbaar voor deelnemers met 1 overwin-
ning, 14e Arnold vd Loo, 16e Anton Kunenborg, 17e Peter Maes. 
 
Op de 24e plaats Christien Kuiper, ook zij kon een prijsje ophalen en 
voor de poedelprijs kwam Jan Kuiper in aanmerking. 

Ook nu weer dank aan de  
barbezetting die wij hard nodig heb-
ben en dank aan Anja die de prijzen 
uitdeelde. 
 
wltm 

 

 

 

 

Winnaar: Gerda van Bruggen 
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LENTE-TOERNOOI 21 MEI 2022 

Het is weer lente volgens de tandartsassistente en ja dus tijd voor het 
Lentetoernooi. Bij dit toernooi zijn er natuurlijk weer prijzen te 
verdienen en wat hoort er dan bij als prijs, u raadt het al: planten. 
De dames die deze planten hebben ingekocht hebben hiervoor hun 
best gedaan en de prijzentafel stond er schitterend bij met al die 
planten. 
Op deze mooie lentedag werd er flink gestreden om zo hoog mogelijk 
op de ranglijst te komen. Er moesten wel 5 partijen gespeeld worden 
wat voor sommige van de deelnemers toch vermoeiend was. 
Maar het is gelukt. Iedereen was voldaan na de 5 partijen en zat in 
spanning te wachten waar hij/zij geëindigd was op de ranglijst. 
Verrassend is dat er maar één team alle 5 de partijen heeft gewonnen 
met uitslagen van 13-6, 13-6, 13-3, 13-7 en 13-1 wat een totaal plus 
aantal oplevert van 42 punten. Dit team bestaande uit  
ADDY MEULDIJK en JOOP de WILDE mochten dan ook als winnaar een 

keuze maken uit de prijzen-  
collectie. ADDY en JOOP zijn 
ook winnaar van de wisselbe-
ker van het Lentetoernooi,  
gefeliciteerd. 
Op een goede tweede plaats 
zijn Karel Christ en Albert van 
den Tweel geëindigd met 4 
gewonnen partijen en een plus 

saldo van 34. Ook zij hebben een 
keuze mogen maken voor een 
plant. 
Derde zijn geworden Carla de  
Wilde en Slimen Ben Ahmed ook  
4 gewonnen partijen en ook 34 
pluspunten, maar een partij min-
der in saldo. 
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 Slimen en Carla 
 
Verder vielen op plaatsen 4, 5 en 6 
als volgt Gerda Vonhof/André 
Horn, Cobie Jetten/Ton Jetten  en 
Tiny Ham/Tom Leijen in de prijzen. 
Er was nog een plantje beschikbaar 
voor de zo genoemde poedelprijs, 
Die was voor Ans Otten/Harry Wol-
ters, die helaas geen enkele partij 

gewonnen hebben maar wel een fijne dag hebben gehad. 
Alle personen die bardienst of prijzeninkoop hebben verzorgd  
bedankt en volgend jaar hopelijk weer een lentetoernooi. 
Dank ook aan de wedstrijdleiding Evert Mol. 
 
wltm   
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1e Dinsdag-van-de-maand-toernooi 7 juni 

7 juni, de eerste dinsdag van de maand, dus werd er weer het gebrui-
kelijke 1e Dinsdag-van-de-maand-toernooi georganiseerd bij  
JBC De Hakhorst. Er schreven 34 deelnemers in.  
Zoals gebruikelijk zag de prijzentafel er weer goed verzorgd uit door 
de inzet van Wil Vendeville en Tiny Ham. Er was een goed gevulde 
mand beschikbaar voor de beste speler met drie overwinningen, een 
mand voor de beste speler met twee overwinningen en een mand 
voor de beste speler met één overwinning.  
Gedurende de eerste speelronde werd het spelen even stilgelegd 
omdat Hans de Vaal zich plotseling niet goed voelde en door de  
duizeligheid ging hij onderuit. Ton Jetten, Kees Duerink en Cees Ven-
deville verleenden de eerste hulp. Intussen was 112 gebeld en er 
werd gemeld dat de ambulance onderweg was. Uiteindelijk werd 
Hans vervoerd naar het Meander ziekenhuis. In de loop van de avond 
mocht Hans weer naar huis.  
In overleg werd besloten om alle drie de partijen te spelen. En na de 
derde partij bleek dat Cilia Verburg het beste resultaat had neerge-
zet, 3 + 25. Met een brede glimlach nam Cilia de mand  in ontvangst. 
Na Cilia waren er nog drie spelers met drie overwinningen, namelijk 
Gerard Bakker, Wil Rademakers en Henk van de Hoek. De beste met 
twee overwinningen was Dicky Willigenburg zodat zij de tweede 
mand in ontvangst mocht nemen en de derde mand was voor Tiemen 
Bosma. De spelers met drie overwinningen mochten een prijs uit ko-
men zoeken. Er waren nog 8 prijzen beschikbaar voor de beste spe-
lers met twee overwinningen en 4 prijzen voor de spelers met één 
overwinning. De aanmoedigingsprijzen waren voor Antoine Albrecht 
en Piet Boddeman.  

 
Ria de Weger en Jan de Bruin waren 
de vrijwilligers achter de bar en 
werden met een daverend applaus 
bedankt voor hun inzet, want zon-
der vrijwilligers is het onmogelijk 
om toernooien te organiseren.  
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033-7854348 
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Hans de Vaal wint Vrijdagavondtoernooi 27 mei 
 

Op vrijdagavond 27 mei waren er 28 Hakhorstleden die streden om 
de mooie prijzen die Dicky Willigenburg en Jopie Voogt hadden  
ingekocht. De temperatuur was net niet hoog genoeg om buiten te 
spelen.  
Nadat alle partijen gespeeld waren, waren er vijf spelers met drie  
gewonnen partijen: Cobie Jetten, Hans de Vaal, Tom Martens, Ton 
Jetten en Will Rademakers. Het verschil aan de top van deze vijf was 
minimaal. Tussen Hans de Vaal, Cobie Jetten en Ton Jetten zaten 
maar een paar punten. Hans de Vaal mocht uiteindelijk met drie ge-
wonnen partijen en 23 saldopunten met de mand naar huis.  
De kleine mand was voor Cobie Jetten met drie gewonnen partijen en 
21 saldopunten. Ton Jetten zat daar maar 1 saldopunt achter. Will 
Rademakers volgde met 16 saldopunten en Tom Martens sloot de rij 
van spelers met drie gewonnen partijen af met 13 saldopunten. 
Er waren vijf spelers met twee gewonnen partijen die in de prijzen 
vielen: Arnold van der Loo met 16 pnt, Harry Wolters met 10 pnt, 
Dicky Willigenburg en Albertje Fledderus beiden met 8 pnt. Eelke  
Algra miste haar prijsje omdat ze al vertrokken was. Daardoor werd ik 
zelf de laatste gelukkige met twee gewonnen partijen. 
Met één gewonnen partij waren Addy Meuldijk, Wim van Diermen, 

Rikje van Straten en Kees  
Duerink de gelukkigen.  
Cora Martens mocht de aan-
moedigingsprijs meenemen. 
 
Met dank aan Wil Vendeville 
en Henk van den Hoek achter 
de bar. 
Wl: Joop de Wilde 
 
Winnaar: Hans de Vaal 
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Maandagavond-hussel mei 2022  

Er is al enige tijd een terugloop in het aantal deelnemers van de 
Maandagavondhusselcompetitie. Ik weet nog dat er voor de algehele 
lockdown er soms wel 60 of meer deelnemers meededen op een 
avond. 
Nu terugkijkend op de afgelopen drie maanden is het deelnemersveld 
sterk gedaald, in de maand maart hebben er gemiddeld 24½ deelne-
mers per avond mee gedaan, in april gemiddeld 33 en in mei gemid-
deld 37 deelnemers per avond. 
Maar dat mag de pret niet drukken, elke avond werd er dapper ge-
streden voor de punten en het klassement. 
Zo ook in de maand mei. Het was elke week weer spannend omdat de 
top van het maandklassement wisselde. 
Tot op de laatste avond was het spannend wie er eerste ging worden, 
vanwege de standen die heel dicht bij elkaar lagen. 
Maar zoals we allemaal weten kan er maar een de winnaar zijn en dat 
is over de maand mei geworden Wil Rademakers met weekuitslagen 
van 26 – 21 – 26 – 26 – 26 punten. Gefeliciteerd. 
Op de tweede plaats Arnold van der Loo met 26 – 26 – 21 – 19 – 26 
punten en op de derde plaats Tom Martens met 26 – 26 – 20 – 26 – 
26 punten. 
Ik wil ook even gebruikmaken om alle barmedewerkers van de maan-
dagen te bedanken. Vaak worden deze niet benoemd ten opzichte 
van alle andere dagen/avonden. BEDANKT VOOR JULLIE INZET, deze 
hebben we hard nodig.  

  

4 Ton Jetten 16 26 23 26 22 113 68 45 5 

5 Albert vd Tweel 26   26 24 26 102 48 54 4 

6 Hans de Vaal 26 26 26   20 98 59 39 4 

7 Harry Wolters 26 14 21 19 18 98 85 13 5 

8 Karel Christ 18 26 19 9 26 98 88 10 5 

9 Anja Engelbert 26 17 19 14 19 95 101 -6 5 

10 Arie Wijnbelt 19 26 21 26   92 53 39 4 

1 Will Rademakers 26 21 26 26 26 125 70 55 5 

2 Arnold vd Loo 26 26 21 19 26 118 85 33 5 

3 Tom Martens 26 26 20 26 20 118 88 30 5 
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  Arnold’s Arnold’s 

Mijn leven bestaat uit bepaalde cyclussen.  
Eén daarvan is dat ik me meer dan anders druk  
maak over gebeurtenissen waar ik al dan niet  
invloed op kan uitoefenen. En in dat laatste geval gaat 
mijn hartslag dusdanig tekeer dat mijn buren zelfs een 
keer hebben aangebeld met het verzoek de housemuziek 
iets zachter te zetten. Om maar even duidelijk te maken wat het met 
mij doet als ik weer eens in een dergelijke periode verkeer. De afgelo-
pen week had ik het weer. Het begon al op zondag toen we op weg 
waren naar de sauna. Kom ik bij een rotonde in Woudenberg en stop 
omdat er een auto op die rotonde rijdt maar voor mij rechtsaf slaat 
zonder richting aan te geven waardoor ik dus voor niks ben gestopt. 
En dan zit die eikel ook nog eens hardop te lachen. De acht uur die wij 
die dag in de sauna hebben doorgebracht heb ik echt nodig gehad om 
weer tot rust te komen. Dan werd ik deze week op verschillende ma-
nieren geconfronteerd met de grootste vervuilers in Nederland, onze 
boeren. Let wel alleen in Nederland, want nergens op de hele wereld 
hoeft de boer stikstofuitstoot te verminderen. Alleen in dat kleine 
speldenprikje achter de duinen van de Noordzee want daar hebben 
we een stikstofprobleem. Ook hier maakt mijn hart weer dusdanige 
sprongen dat onze beste Nederlandse hordeloopster, Nadine Visser, 
daar jaloers op zou worden. BOEM, BOEM, BOEM, buurman mag die 
muziek wat zachter?  
En onze politiek? Oogkleppen voor en 
blind gaan voor wat we op basis van val-
se voorwendselen hebben afgesproken. 
Er is één ding erger dan door de bomen 
het bos niet meer zien en dat is door het 
bos de bomen niet meer zien.  
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En dat is precies wat ze doen. We gaan kapitalen uitgeven om boeren 
uit te kopen, wat ze niet willen, om vervolgens alle producten die we 
niet meer zelf produceren in te kopen over de grens want daar is 
geen probleem. Tja, hoog in de boom hangen de meeste eikels, toch?  
Het volgende breakdance momentje kreeg ik toen ik een overzicht 
kreeg van onze medicijnkosten die van het eigen risico afgaan. Op 
één A4-tje drie keer terhandstelling met begeleidingsgesprek oftewel 
ze geven je de medicijnen en vertellen erbij hoe je die moet gebrui-
ken. Hallo! Dat heeft de huisarts al gedaan en er zit een bijsluiter bij. 
En elke verzekeraar betaalt dit dus gewoon uit hè. Is afgesproken. 
Hoezo wordt de zorg duur? Zal wat worden als ik naar de slager ga 

om vlees te kopen voor een barbecue. Gaat de beste man 
uitleggen hoe lang ik de verschillende soorten moet  
braden en hij berekent daarvoor 7 euro uitlegkosten. Denk 
dat ie binnen een maand ander werk kan gaan zoeken.  
In drie dagen tijd heb ik vier keer geprobeerd contact te 
leggen met mijn verzekering om daar vragen over te stel-

len. 1e keer 6 minuten wachttijd, 2e keer 12 minuten wachttijd, 3e 
keer 17 minuten wachttijd en de 4e keer 23 minuten wachttijd.  
BOEM, BOEM, BOEM. Advies nodig, Nadine? Dan maar even een ont-
spanningsmomentje zoeken op de club om alle ergernis van me af te 
gooien en wat denk je? Krijg je de eerste partij met 0-13 op je donder. 
Op dat moment nam ik me voor om uit deze cyclus te stappen en me 
voorlopig niet meer druk te maken over wat dan ook.  
Ik neem een biertje op ons terras waar het bloedheet is en 
praat over ons mooie nieuwe zonnescherm om vervolgens 
tot de conclusie te komen dat alleen de mensen die op de 
banken zitten tegen ons clubhuis aan in de schaduw zitten 
en de rest niet. En als het regent zit je op die banken juist niet droog 
want het scherm heeft een opening aan de achterzijde. Terwijl mijn 
gespreksgenoten zich hier behoorlijk over opwinden zit ik stilletjes te 
genieten van mijn koude biertje. Mijn drukmaakcyclus heb ik  
afgesloten en de periode van genieten is aangebroken. Tot het  
moment dat deze zich weer aandient, en die komt. Vroeg of laat. 
 
Boule gezellig zonder je druk te maken. 
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NIEUWS VAN DE COMMISSIE LEDENWERVING 

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het Bouletin van juni (blz. 33) 
vindt de actie VAKANTIE NAPRET plaats op  
zaterdag 3 en zondag 4 september 2022 van 13.00 -17.00 uur. 
 
Als commissie zijn wij bezig zoveel mogelijk leden (telefonisch) te  
benaderen met de vraag: ‘Kunnen jullie helpen om van deze actie een 
succes te maken’. 
Een aantal leden heeft al positief gereageerd, waar wij natuurlijk erg 
blij mee zijn.  
 
Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden met (een vertegen- 
woordiging van) de sportcommissie. Binnen de sportcommissie wordt 
overlegd wie welke activiteit (te denken valt o.a. aan instructie en 
spelbegeleiding) op 3 en 4 september gaat uitvoeren.  
 
Mocht je nog niet telefonisch of mondeling zijn benaderd en zou je 
tóch een steentje (lees: boultje) willen bijdragen om 3 en 4 septem-
ber te doen slagen, en wie wil dat nou niet, neem dan contact op met 
Truke Nielen 06-52529211 of Martin Borst 06-37560935. 
 
De globale activiteiten die vóór of tijdens het wervingsweekend  
moeten worden gerealiseerd vind je dus in het Bouletin van juni jl. op 
pagina 33. 
 
Voor wat betreft de voortgang van de voorbereidingen en het  
programma worden jullie later via een nieuwsbrief geïnformeerd. 
 
Namens de Commissie Ledenwerving, 
Addy Meuldijk 
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Koekenpannen en oud papier 
Je hebt oud papier en karton in allerlei soorten en maten. Om daar een 
goed beeld van te krijgen zou je eens een kijkje in onze oud papier 
container moeten nemen. Velen doen dat al regelmatig en zien dan de 
zo hoog mogelijk opgestapelde oogst. Soms zitten er dingen tussen die 
daar niet horen zoals ik al eerder onder de aandacht heb gebracht. 
Kees Duerink en ik, die tussentijds regelmatig de soms chaotische 
voorraad opnieuw opstapelen, verbazen ons daar keer op keer over. 
Enkele weken geleden viel mijn oog op de handvatten van een plastic 
tas die uit een paar stapels tijdschriften staken. Mijn nieuwsgierigheid 
naar de inhoud sloeg om in verbazing toen ik de oude koeken-
pannetjes zag die zich in de tas bevonden, com-
pleet met resten bakvet. 
Ik nam de tas met inhoud mee naar de kantine en 
kon niet nalaten duidelijk hoorbaar kond te doen van mijn ontdekking. 
Toen ik zei dat ik voor afvoer, naar de gemeentewerf, zou zorgen 
attendeerde een clublid mij erop dat er juist een oproep was gedaan 
om dit soort pannen en deksels in te leveren voor een jeugdbestem-
ming die ik al weer vergeten was. 
Dat stemde mij milder toen ik mijn vondst op de vensterbank neer-
zette. Die koekenpannen waren kennelijk bestemd voor een goed doel 
waarbij gevraagd was de vensterbank te gebruiken voor plaatsing van 
het aanbod. Ik voldeed daar dus aan, maar ik vraag me nog steeds af 
waarom de gulle gever de papiercontainer aanzag voor de venster-
bank. Daarmee bak je ze wel erg bruin. 

Goede opbrengst eerste halfjaar 

Niettemin zien we met voldoening dat de trend van hogere opbreng-
sten zich ook in de afgelopen maanden heeft voort gezet. Op 20 juni 
vond de laatste containerwissel plaats met een inhoud van 2.880 kg. 
Daarmee is de opbrengst dit jaar al hoger dan die van het gehele jaar 
2021. Daar is de club natuurlijk heel blij mee. Laat het een stimulans 
zijn om de opbrengst nog verder te laten stijgen, ook in de vakantie- 
periode. Immers, het geld is zeer welkom in deze tijd, waarin de kosten 
de pan uitrijzen. Maar let erop dat die pan niet tussen het oud papier 
terecht komt. 
Max Bremer 
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Koffietoernooi 15 juni 2022 
 
Anja Ben Ahmed, de vrouw van 
Slimen Ben Ahmed, moet wel een 
bijzonder gezonde vrouw zijn. Je 
zou dat kunnen afleiden aan de  
vele fruitmandjes die Slimen van 
tijd tot tijd wint met boulen. Je zal 
er ook vrolijk van zijn want er ver-
huizen ook regelmatig bloemen en 
plantjes naar Huize Ben Ahmed. 
We gunnen ze het allemaal: Van 
harte. Het is altijd leuk om met of  
tegen Slimen te spelen. 
Met het Koffietoernooi op 15 juni 
ging het Slimen ook weer voor de 
wind. Er waren die dag vier win-
naars met drie gewonnen partijen: 

Edith van der Loo, Addy Meuldijk, Peter Maas en Slimen Ben Ahmed. 
Edith werd tweede met 15 saldopunten. Addy Meuldijk met 14 saldo-
punten en Peter Maes met 12 saldopunten. Toch een groot verschil 
met Slimen die met 31 saldopunten op ruime afstand won. 
Bij de spelers met twee gewonnen partijen was het spannender wie 
er in de prijzen zouden vallen. Er waren maar liefst negen kandidaten 
waarvan en zes iets in de rugzak mochten steken.  
Het werden Kees Duerink 2+11, Ton Jetten 2+8, Tom Leijen 2+7,  
Max Bremer 2+4 en Joop de Wilde 2+1 
Bij de winnaars van 1 partij konden vier spelers naar de prijzentafel: 
Wil Rademakers 1+4 maar die was al naar huis en dus werd Anne  
Marie Ruseler de gelukkige met 1+ 1, daarna Carla de Wilde 1+1,  
Jopie Voogt 1-3, Catrien Ruijgrok 1-4 en Dicky Willigenburg 1-6. 
Antoine Albrecht was de laatste gelukkige van die woensdag. 
 
Joop de Wilde 
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Gevraagd voor het Woonzorgcentrum ‘t Hamersveld:  

Vrijwilligers! 

Als JBC De Hakhorst verzorgen wij de begeleiding van het  
jeu-de-boulen voor de bewoners van ‘t Hamersveld. 
Eens per 2 weken op woensdagmiddag van 14:00 - 16:00 uur. 
Dit doen we op de echte jeu-de-boulesbaan buiten in de tuin. 
Als vrijwilligers halen we de deelnemende bewoners 
op, de meeste deelnemers komen zelfstandig, en gaan 
dan gezellig boulen met elkaar. 
Gemiddeld zijn er zo’n 10 bewoners die meeboulen.  
Wanneer vanwege de weersomstandigheden niet  
buiten gespeeld kan worden, wordt er binnen op een 
soort van ‘vergrote sjoelbak’ gespeeld met kleine bouletjes. 

Er wordt door ‘t Hamersveld voor koffie/thee of 
wat fris gezorgd voor de deelnemers en  
vrijwilligers. 
 
Wie doet er mee? 

Per middag zijn er altijd 2 vrijwilligers voor de begeleiding. We  
streven er naar dat de vrijwilliger maximaal 1 x per 6 of 8 weken aan 
de beurt is. 
Rekening houdend met afwezigheid, vakanties, etc. zijn er momen-
teel extra vrijwilligers nodig. 
Als vrijwilliger wordt je bij ‘t Hamersveld altijd erg gewaardeerd.  
Maar belangrijker is dat de bewoners er echt blij van worden. En daar 
doen we het voor! 
 
Voor informatie of opgeven meld je dan 
even bij Kees Duerink  
(mobiel 0655363291) 
Het moet toch lukken om deze activiteit 
voort te kunnen zetten?! 
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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.  

Juli/augustus 

Aan de Zwarteweg 8 in Leusden bevindt zich de prachtige en sfeer-
volle toonzaal van Van de Burgwal wonen en slapen.  
Ook al jaren één van onze trouwe sponsors. 
Je kunt er allerlei woonideeën op doen, in de breedste zin van het 
woord. Namelijk op alle gebied voor huis- en slaapkamer. Vele  
merken zijn te vinden bij Van de Burgwal o.a. 

Wisten jullie dat zij ook gratis aan huis advies geven en alles gratis 
inmeten? En natuurlijk alles tot in de puntjes komen leggen, ophan-
gen en inrichten? Dat alles doet van de Burgwal met eigen stoffeer-
ders. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt je vakkun-
dig geïnformeerd door Ashley en Dick en hun team.  
Jullie zijn bij hen van harte welkom! 

 
Ben je gezellig aan het winkelen in 
de Hamershof of zomaar aan de 
wandel en zin in een kopje koffie 
met iets lekkers erbij of misschien 
wel in voor een ‘tea-plus’?  

Dan ben je van harte welkom bij restaurant “De Buurman” op het 
Plein in Leusden. 
Aktie voor bezoekers van de musical “14” in het Afas theater. 
Bij “De Buurman” krijg je 14% korting op vertoon van uw entreekaart 

van de musical “14”.  

Ook heeft “De Buurman” een eigen Dinercheque…..Leuk als cadeau, 

als verrassing of zomaar!  
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Waarde: vanaf € 5,= in een geschenk-enveloppe. (NB. Hierop wordt 

geen cash geld teruggegeven!). 

Heerlijk, sfeervol eten of drinken?  
Dan naar “De Buurman” met voor iedereen wat wils!  
 
De zomer voor de deur. Dan ga je toch nadenken over een zomerse 
outfit. Kom dan eens langs bij Sastre Mannenmode in winkelcen-
trum Hamershof Leusden om te ervaren wat Sastre voor je kan  
betekenen! Of je nu op zoek bent naar een representatieve  
combinatie of gewoon even twee jeans komt scoren met een door-
lopende actiekorting op de 2e jeans. 
Hun sprekende collectie wordt immer weer enthousiast ontvangen!  
Heerlijke zomertinten die helemaal passen bij het te verwachten 
fantastische zomerweer. Kom gerust eens 
langs om te kijken welke artikelen aanslui-
ten bij je persoonlijke smaak. 
Hun acties:  
Shirts korte mouw: € 49,00 
Jeans 2 stuks: € 89,00 
 
Het is weer tijd voor de BBQ!  
Omdat je alleen het beste vlees op je barbecue wilt, kies je voor het 
vlees van Keurslager Dennis Timmer. 
Keurslager Dennis geeft je ook graag handige BBQ-tips en tricks.  
Ga langs en laat je verrassen, inspireren en adviseren!  
Wisten jullie dat Dennis en zijn team ‘Met goud bekroond’ zijn? 
Jaarlijks worden nieuwe specials van uw Keurslager onderscheiden 
met het predicaat 'Met goud bekroond'. Deze producten moeten 
voldoen aan strenge eisen voor smaak en hygiëne. De producten 
worden getest door onafhankelijke keurmeesters. O.a. zijn onder-
staande producten met goud bekroond! 

Jullie vinden  

Keurslager Dennis Timmer 

op de Biezenkamp 21-23 in 

Leusden.  
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Vrijdagavondtoernooi 24 juni 2022 
 
Voor deze avond hadden 22 deelnemers zich aangemeld, een magere 
opkomst gezien de moeite die Dicky zich had getroost om weer voor 
een mooie prijzentafel te zorgen. 
De oproep om voor dit soort toernooien 3 euro af te tikken en met 
gepaste klinkklare munt te betalen werd goed opgevolgd. 
Voor de start nam Arnold het woord en vertelde dat de opzet van dit 
toernooi als proef werd gewijzigd. Omdat er 3 partijen worden ge-
speeld en het erg lang kan duren als alle partijen worden uitgespeeld 
kan het voor een aantal deelnemers bezwaarlijk worden om hier aan 
deel te nemen gezien het late tijdstip van de prijsuitreiking.  
We wonen niet allemaal naast De Hakhorst. 
Als proef heeft de sportcommissie voor deze avond besloten op tijd te 
gaan spelen. Dat wordt dan 3 keer een uur spelen en affluiten met 
een rustpauze van een kwartier tussen de partijen door. Na de wed-
strijd mag men dan commentaar geven en of het een optie is voor  
andere toernooien. Als het positief wordt bevonden kan het in de  
toekomst meer gedaan worden.  
Maar nu het toernooi zelf. 
De eerste partij werd binnen gespeeld gezien de voorspellingen voor 
het weer. Er werd regen verwacht en mogelijk onweer. In de hal was 
het toch wel een beetje benauwd. 
Na de eerste partij werd de lijst aangevoerd door Eelke en Wil met 13-
4, Cobie J. en Gerda met 13-5 en Ton en Arnold met 13-7. 
Hekkensluiters Rikje en Jeanot met 4-13.  
Kandidaten voor de poedelprijs? 
 
De 2e partij. 
Omdat de te verwachte regen uitbleef zijn de deelnemers voor de 
keus gesteld. Als je het eens bent met je medespelers mag je ook bui-
ten spelen. Daar werd volop gebruik van gemaakt. Heel in de verte 
hoorde je het nog wel licht rommelen maar het was windstil en heer-
lijk om buiten te zijn. En dat deden ook onze barmedewerkers Ria en 
Paul in onze comfortabele stoelen met groot genoegen tussen hun 
werkzaamheden door. 
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Helaas moest Ank afhaken door een pijnlijke hand en Karel speelde 
wel de 2e partij mee en stopte hierna wat hij al van tevoren kenbaar 
had gemaakt. Nadat de 2e partij werd afgefloten/afgeroepen werd 
ook de stand anders. 
De lijst werd nu aangevoerd door Ton met 13-4, Arnold met 13-11, 
Wil met 10-10 en Karel met 13-11. 
Hekkensluiters werden Dicky met 4-13 en Carla met 8-13. 
 
De 3e partij. 
Weer de keus binnen of buiten willen spelen. Dat ging even een beet-
je rommelig maar de deelnemers kwamen er uit. Een team bleef bin-
nen spelen en de anderen buiten. Om de partij af te kunnen sluiten 
mocht de but nog 1 keer uitgegooid worden en een paar minuten na 
23.00 uur was iedereen uitgespeeld.  
Cobie J. was samen met  Arnold de sterkste 13-4, gevolgd door Edith 
en Tom met 13-5 en Cobie H. en Kees met 13-6. 
Hekkensluiter in deze partij Eelke en Gerda met 4-13. 
 
De einduitslag. 
Ton Jetten 3 +22,  Arnold van der Loo 3 +17, Edith van der Loo  
2,5 +11, Wil Rademaker 2,5 +10 en Cobie Jetten 2 +8. 
 
En dan de hekkensluiter over alle partijen, Dicky van Willigenburg  
0 -17 die voor een mooie prijzentafel heeft gezorgd maar het met 
boulen even heeft laten liggen. 
De mand was dus voor Ton Jetten. 
Annette Rademaker heeft de foto gemaakt 
bij afwezigheid van Cees Vendeville en bij 
deze ook bedankt. 
Omdat we op tijd hebben gespeeld gingen 
een aantal spelers op tijd naar huis en de 
rest kon nog even nagenieten van deze 
avond met een gezellig samenzijn. 
Iedereen bedankt en tot de volgende keer. 
 
Egbert 
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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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Vakantieraadsels! 

Oplossingen kun je sturen naar: 
 redactie@jbcdehakhorst.nl voor 25 augustus. 
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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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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 2021 ruim 220 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 2022, nemen meer dan 50 leden daaraan deel. 
 

Openings- en speeltijden 

   Openingstijd 1) Speeltijd 2) Bar open 
Maandag  19.00 – 23.30 19.30 – 22.30 19.00 – 23.00 
Dinsdag  12.30 – 17.00 13.00 – 16.00 12.30 – 16.30 
Donderdag  12.30 – 17.00 13.00 – 16.00 12.30 – 16.30 
Vrijdag  19.00 – 23.30 19.30 – 22.30 19.00 – 23.00 
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 
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