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In dit nummer o.a. op paginanr.: 7. van de voorzitter 9. van de  
secretaris 12. Rabo ClubSupport 15. Dinsdagtoernooi juli  
16. Koffietoernooi juli 18. Man-Vrouwtoernooi 23. Vrijdagavondtoer-
nooi juli 25. Dinsdagtoernooi aug 28. Open Kwintettentoernooi  
34. ledenwerving 36.Koffietoernooi aug 38. Thuisblijverstoernooi  
41. Arnold’s knipoog 42. sponsornieuws 45. Valleipark fase 4  
48. Vrijdagavondtoernooi aug 49. ledenmutaties 51. oud papier  
52. Tom Martens 
 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 26 september 12.00 uur. 
Het Bouletin van oktober komt uit op vrijdag 30 september 

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!! 

September 2022 

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

Wat heb ik genoten van de prachtige zomer.  
Ik hoop dat dat voor jullie allemaal geldt. 
 
Helaas was op enkele momenten de temperatuur zo hoog dat we 
hebben moeten besluiten tot sluiting van de club omdat we het niet 
verantwoord achtten om te spelen. En natuurlijk waren er leden die 
het hiermee niet eens waren. We gaan werken aan een “protocol” 
waarin staat wanneer we sluiten vanwege de hitte.  
Jullie horen er meer over. 
 
De afgelopen tijd konden wij enkele aspirant leden welkom heten. 
Heel fijn. Jammer alleen dat er ook iemand na enkele keren weer is 
afgehaakt. De reden: hij voelde zich niet welkom bij de club omdat hij 
dacht gezellig met elkaar te spelen, maar dat hij door zijn medespe-
lers werden overspoeld door “goede” adviezen en commentaar.  
Bovendien werd hij tijdens de pauzes genegeerd.  
Lieve mensen, nogmaals een beroep op u allen: zorg dat nieuwe  
leden zich welkom voelen: een taak voor ons allemaal. 
 
Nogmaals: de barbezetting 
 
Als bestuur breken we het hoofd over de vraag hoe we de barbe-
zetting rond kunnen krijgen bij toernooien. Moeten we stoppen met 
de toernooien omdat er geen barmedewerkers zijn? Dat zou toch een 
groot gemis zijn. Toernooi wel door laten gaan, maar dan zonder bar? 
Dat betekent dat we wel de lasten hebben, 
maar niet de lusten (= baropbrengst).  
Bovendien erg ongezellig.  
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Tijdens de Medewerkersdag hebben we enkele jongeren ingehuurd 
voor de bar. Zij hebben daarvoor een vergoeding gekregen.  
Ook tijdens het Thuisblijverstoernooi hebben wij ook hiervoor nood-
gedwongen gekozen. Niet iedereen is het eens met deze werkwijze. 
En dat begrijp ik volkomen. Bovendien komt daarmee de barop-
brengst ernstig onder druk te staan en dat zou wel eens kunnen  
leiden tot extra prijsverhoging van de consumpties.  
 
Bij de komende prijsverhoging van de consumpties is dit aspect nog 
niet meegenomen. Kom op mensen: meldt je aan als barmedewer-
ker, dan lossen we een groot probleem op. 
 
Hopende op een mooie nazomer wens ik iedereen veel bouleplezier. 
Ad Kooijman  
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Van de secretaris 

Wanneer u deze “van de secretaris” leest ben ik met  
vakantie in Limburg. Het was een drukke zomer voor  
het bestuur.  
- Wel of niet de Club sluiten in verband met de temperaturen! 
- De geluidsinstallatie die op belangrijke momenten niet deed wat er 
verwacht werd.  
- Vrijwilligers die om moverende redenen hun werk stoppen, al dan 
niet tijdelijk. Dat werk moet dan weer verdeeld worden en soms komt 
dat dan bij het bestuur terecht. Maar ook binnen de commissies  
moeten minder mensen steeds meer doen.  
- Bij het ZTC toernooi was het bestuur onbedoeld afwezig waardoor 
de organisatie veel heeft moeten improviseren. Bedankt daarvoor en 
sorry voor het misverstand. 
 
In de laatste bestuursvergadering hebben we na langdurig overleg 
een aantal besluiten genomen. Eerst over reserveringen voor komen-
de kosten zoals het vervangen van de luidsprekers buiten, een van de 
monitoren in onze kantine en zo wat noodzakelijke vervangingen. 
Daarnaast hebben we moeten besluiten de barprijzen te verhogen 
omdat ook bij ons de inkoop fors duurder is geworden.  
 
Voor de toekomst, waarin grote warmte vaker zal voorkomen, wordt 
het hitteprotocol aangepast zodat het duidelijk is wanneer het niet 
meer verantwoord is om op de buitenbanen te spelen. 
 
Er wordt een richtlijn opgesteld over reanimatie waarin aandacht is 
voor mensen die een wilsverklaring hebben getekend en voor hen die 
een niet-reanimerenpenning dragen. 
 
                                                                                   Lees verder pagina 11 
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Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen is besloten dat aanwezi-
ge leden met ervaring achter de bar mogen invallen wanneer er  
volgens het rooster geen barmedewerker beschikbaar is. 
Wanneer er bij een spelmoment geen barmedewerker is ingeroosterd 
en u denkt dan doe ik het toch dan is dat prima. Meld dat dan  
achteraf even bij Ria de Weger. 
Het wordt steeds lastiger om voor alle spelmomenten een barmede-
werker te vinden. 
 
Op 3 en 4 september gaat de Commissie Werving actie voeren om 
mensen te interesseren voor het boulen. We hopen dat er veel  
publiek komt waar mogelijk nieuwe leden uit voort komen. 
Help nieuwe leden zich thuis te voelen ook wanneer ze nog veel  
moeten leren. Er komen hopelijk ook mensen die niet overdag kun-
nen spelen omdat ze nog werken of andere verplichtingen hebben, 
help ze en geef ze de tijd om net zo goed te worden als ervaren  
spelers.  
 
Ik hoop dat het Herfsttoernooi doorgaat. 3 partijen is voor de mees-
ten van ons haalbaar. Een toernooi heeft altijd iets extra’s.  
 
Voor september staat de matchbeurs op de agenda. Ad en Kees gaan 
proberen zaken te regelen die we als club goed kunnen gebruiken. 
De NPC gaat weer draaien en de meeste vakanties zijn voorbij  
daarom hoop ik vele leden weer te ontmoeten om samen lekker te 
gaan boulen.  
 
Tenslotte hebben we op gepaste wijze afscheid genomen van Jan de 
Bruijn die gedurende 6 jaar de notulen van de bestuursvergaderingen 
heeft verzorgd. Veel dank aan Jan. Gelukkig hebben we een goede  
opvolger gevonden in de persoon van Henk Ruijgrok. 
 
Groet  
Martin 
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De Rabo ClubSupport gaat weer van start! 

 

Vanaf 5 september a.s. start weer de stemperiode  
(t/m 27 september) voor de Rabo ClubSupport. 
 
Ook als JBC De Hakhorst hebben we ingeschreven voor deze actie 
waarbij we een bijdrage naar rato van het aantal uitgebrachte  
stemmen op onze club ontvangen. Deze bijdrage kunnen we goed 
gebruiken om het aanbrengen van de LED-verlichting af te ronden. 
Iedereen met een Raborekening kan meedoen.  
 
De flyer spreekt verder voor zich.  
Onze oproep is: Doe mee en vraag ook zo veel mogelijk vrienden,  
buren, kennissen en familie om op JBC De Hakhorst te stemmen! 
 
In de kantine liggen flyers om iedereen met een Raborekening te  
vragen om op ons te stemmen. 
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Eerste Dinsdagtoernooi 5 juli 2022 

Op 5 juli was het weer zover, de eerste dinsdag van de maand juli, 
zodat het maandelijks terugkerend toernooi weer georganiseerd 
werd. Totaal schreven er 42 deelnemers in. Wil en Cees Vendeville 
en Tiny Ham en Harry Wolters waren speciaal teruggekomen van hun 
vakantieadres om er voor te zorgen dat er weer een goed verzorgde 
prijzentafel klaar zou staan en dat was goed gelukt. Wil en Tiny har-
telijk dank voor jullie inzet. Het werd beloond met een daverend ap-
plaus van de deelnemers.  Er moesten drie partijen gespeeld worden 
en na de derde partij bleek dat Peter Maes het beste resultaat had 
neergezet, 3 +30, zodat hij de goedgevulde mand in ontvangst mocht 
nemen. Totaal waren er drie gevulde manden beschikbaar, 1 voor de 
beste met drie overwinningen, 1 voor de beste met twee overwin-
ningen en 1 voor de beste met één overwinning. Addy  
Meuldijk was de beste met twee overwinningen en de beste met een 
overwinning was Gerrit Blom. Totaal waren er 6 spelers met drie 
overwinningen. Dit waren achtereenvolgens Peter Maes, Herman  
Bosman, Tiemen Bosma, Ramazan Önes, Harry Wolters en Henny van 
Lingen. Zij mochten allemaal een prijs uitzoeken. Voor de spelers met 
twee overwinningen waren er 10 prijzen beschikbaar en voor de  

beste met één overwinning waren er nog 6 prijzen beschikbaar.  
De aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan Ton Valk en Alie Tijmen-
sen. Cilia Verburg en Ria van Wegen waren de vrijwilligers achter de 
bar. Zij werden met een daverend applaus bedankt voor hun inzet, 
want zonder vrijwilligers is het onmogelijk om toernooien te  
organiseren.  
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Verslag Koffietoernooi woensdag 13 juli 
 

Het lijkt natuurlijk verdacht als de 
echtgenote van de wedstrijdleider 
het Koffietoernooi wint, maar de  
cijfertjes uit het voortreffelijk Exel 
programma van Bert den Uijl lieten 
er geen twijfel over bestaan.  
Carla de Wilde mocht met drie ge-
wonnen partijen en 26 saldopunten 
met de heerlijke kersen naar huis die 
Charlotte van den Hoek en Ans Otten 
op de gevarieerde prijzentafel had-
den neergezet. Gerda Vonhof en 
Hans de Vaal mochten daarna met 
20 en 18 saldopunten naar de  

prijzentafel. Bij de spelers met twee gewonnen partijen waren Ton 
Jetten, Ans Otten, Rikje van Straten, Tineke Verheij en Anne Marie 
Ruseler degenen die de lijst aanvoerden. André Horn, Ton Valk, Peter 
de Rooij en Gerda Verbruggen waren de overige spelers met twee 
gewonnen partijen.  
’s Morgens vroeg scheen het zonnetje met redelijk veel kracht. Een 
goede reden voor de wedstrijdleiding alle banen in de scha-
duw te benutten. Tegen het einde van de ochtend ging dat 
niet meer en kwamen steeds meer banen in de volle zon te 
liggen.  
In de middenmoot waren er zes spelers met één gewonnen partij: 
Harm Fledderus, Alie Tijmensen, Henk van den Hoek, Ramazan Önes, 
Wies Huber en Rob Geurts. Charlotte en Ans waren heel vrijgevig die 
dag. Daardoor konden ook laatste spelers naar de tafel voor een 
prijsje. Dolly Wijnbelt, Catrien Ruijgrok, Corrie van Veel en Charlotte 
van den Hoek sloten het Koffietoernooi af met nul gewonnen  
partijen. Met dank ook aan Cuja de Weerdt en Anna Kruseman die 
iedere verhitte speler van een koel drankje konden voorzien. 
Joop de Wilde 
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Ramazan en Gerda 
winnen het  

Man Vrouw toernooi 
23 juli 2022 

 

Er werd voor het eerst niet vol-
gens het vertrouwde systeem 
gespeeld (twee voorgeloot en 
daarna indeling in poules van 
vier) maar gewoon vier voorge-
loot. Ook was het deelnemers-

veld met 32 spelers het laagste sinds we dat bijhouden (in 2012 wa-
ren er bijvoorbeeld 72 spelers). Maar voor de rest was alles als van-
ouds. Een zonovergoten dag, iemand die gebeld moest worden dat 
ze moest spelen en na afloop alleen maar blijde gezichten. Kortom, 
het was na veel afgelaste toernooien eindelijk weer een gezellige 
dag. 
Henk en Catrien Ruijgrok hebben de gehele dag de spelers voorzien 
van een drankje en hapje en werden daarvoor bedankt met applaus 
van iedereen en een tossmunt van de NJBB. Tjitske had wijnpak-
ketten laten samenstellen voor de beste zeven teams en kreeg  
daarvoor ook applaus, maar geen tossmunt. 
En dan het toernooi. De loting was al op donderdag gebeurd door 
Henny van Dijck, Jan Kuiper, Paul Dijkstra en Ton Jetten zodat we een 
boel voorwerk al hadden kunnen doen. We konden dus mooi op tijd 
starten. Twee teams begonnen wel zeer voortvarend. Zowel Gerard 
met Elly als Hans met Cora vernederden hun tegenstanders Charles 
met Edith en Antoine met Cuja met 13-0. Dat doe je toch niet? De 
volgende ronde werd het beste resultaat behaald door Ramazan met 
Gerda door met 13-3 te winnen. De derde ronde vonden André met 
Gerda het ook weer nodig om hun tegenstanders te verpletteren, 
met 13-0 en in de laatste ronde waren weer Ramazan met Gerda de 
besten door met 13-1 te zegevieren.  
Uiteindelijk was er maar één team die hun vier partijen wist te win-

nen en dat waren Ramazan met Gerda en daarmee de terechte toer-

nooiwinnaars.  
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Vijf teams wisten drie overwinningen te behalen en hadden daardoor 
ook een prijs en het beste team met twee overwinningen had recht 
op de laatste prijs.  
De totale uitslag vindt u hieronder terug. 
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Vrijdagavond boulen 29 juli 

Het was mooi weer om te boulen. Droog, begin van de avond nog een 
zonnetje en een heerlijke temperatuur. 31 Spelers en speelsters  
hadden zich gemeld zodat er één volledig en één half triplet werd  
ingedeeld. Na de eerste ronde waren er drie spelers die met 13-1  
gewonnen hadden en daarmee overtuigend het klassement aanvoer-
den. Dat waren Ramazan Önes, Egbert van Wijk en Eelke Algra.  
In de tweede ronde meldden zich maar liefst vier spelers met een 13-0 
uitslag: Arnold van der Loo, Will Rademakers, Anja Engelbert en Chris-
tien Kuiper. Arnold van de Loo en Will Rademakers kwamen ook op 
twee gewonnen partijen. Serieuze kandidaten voor de eindzege dus. 
Arnold viel in de laatste ronde af doordat hij nipt met 12-13 verloor. 
Uiteindelijk bleven er drie personen over met drie gewonnen wedstrij-
den: Arie Wijnbelt, Ton Jetten en Will Rademaker.  

Will veroverde op overtuigende 
wijze de mand door 11 saldo-
punten meer te scoren dan Ton 
en Arie. Hij stond dus als eerste 
bij Jopie Voogd aan de prijzen-
tafel en mocht mee met Cees 
Vendeville voor een foto in het 
blad en voor de eregalerij op de 
televisieschermen in de kantine. 
Jan Kuiper, Arnold van der Loo 
en Egbert van Wijk voerden de 
lijst aan van spelers met twee 
gewonnen partijen. Bij spelers 
met één gewonnen partij waren 

dat Christien Kuiper, Edith van der Loo en René Luijendijk. Will Vende-
ville mocht als allerlaatste naar de prijzentafel voor de troostprijs. 
Na een slotapplaus voor Ria en Paul van Wegen achter de bar kon  
iedereen naar huis om aan het weekeinde te beginnen. 
 
Joop de Wilde 



 24 

Clubkleding 

In de maand september kan er weer clubkleding besteld  

worden. 

De bestellijst hangt aan het bord. 

Tot 29 september kan er besteld worden! 

Tjitske Moro. 
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Eerste-Dinsdagtoernooi  2 augustus 2022 

Op de tweede dag in augustus werd bij JBC De Hakhorst het  
1e Dinsdag-van-de-maand-toernooi georganiseerd.  
Totaal schreven er 31 deelnemers in. De prijzentafel zag er weer goed 
verzorgd uit, met dank aan Tiny Ham en Ans Otten.   
Zoals gebruikelijk met het Eerste Dinsdagtoernooi moesten er 3 par-
tijen gespeeld worden. Voor de beste speler met 3 overwinningen en 
de beste met 2 overwinningen en de beste met 1 overwinning was 
weer een goed gevulde mand beschikbaar. Na de derde partij bleek 
dat Tiny Ham het beste resultaat had gehaald, namelijk 3 + 29.  
De beste speler met 2 overwinningen was Henk van de Hoek, 2 + 14 
en de beste met 1 overwinning  was Arie Wijnbelt 2 + 11.  
 

Alle drie mochten de  
beschikbare mand in ont-
vangst nemen.  
 
De tweede plaats was 
voor Hans de Vaal 3 + 26. 
De derde plaats was voor 
Gerda van Bruggen  
3 + 17 en de vierde plaats 
voor Jan de Bruin 3 + 14. 
Ook zij mochten een prijs 
komen halen.  
Met 2 overwinningen  
waren er nog elf  

deelnemers  en ook zij mochten allemaal een prijs  uitzoeken.  
Voor de spelers met 1 overwinning waren er nog  zes prijzen beschik-
baar. De aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan Dolly Wijnbelt en 
Alie Tijmensen.   
Truke Nielen en Addy Meuldijk, de vrijwilligers achter de bar,  
werden hartelijk bedankt met een daverend applaus voor hun inzet, 
want zonder vrijwilligers is het onmogelijk om toernooien te  
organiseren.  



 26 

 
 

033-7854348 



 27 



 28 

Open Kwintet Toernooi 
 
Het beloofde een mooie dag te worden, wisselend bewolkt en een 
temperatuur van 21 graden.  Ideaal weer voor een buitentoernooi. 
Om half negen kwamen Anja, Tjitske, Egbert, Arie en Arnold op de 
club om voor 70 spelers voldoende stoelen en tafels neer te zetten en 
natuurlijk moesten de parasols omhoog. Arie ging, uiteraard op zijn 
brommer, de banen vegen. De computer werd opgestart en er werd 
nog even proefgedraaid want er mocht niks fout gaan.  
Toen Henk en Katrien kwamen om de eerste barshift te draaien stond 
alles al klaar en dat vonden ze zeer verrassend. Maar ze hebben ge-
noeg te doen gehad. De 14 teams die hadden ingeschreven waren 
allemaal mooi op tijd zodat er op de geplande starttijd van 10 uur  
gespeeld kon worden. De wedstrijdleider had een schatting gemaakt 

dat we rond 17 uur wel klaar zouden zijn 
maar daar bleek hij behoorlijk naast te 
zitten. Dat had misschien ook met de tem-
peratuur te maken want jeetje, wat was 
het op sommige momenten warm. En ja, 
dan gaat iedereen wat langzamer bewe-
gen. Uiteindelijk was het bijna half 7 voor-
dat de laatste partij was gespeeld.  

En dan het toernooi. 
Liefst drie teams van Randenbroek hadden zich ingeschreven en één 
daarvan wist alle partijen te winnen. Er moesten vijf ronden gespeeld 
worden en in elke ronde een doublet en een triplet. Voor winst van 
het doublet kreeg je twee pun-
ten en voor winst van het tri-
plet drie. Henna van de Vis, 
Henk Hoefakker, Richmond van 
der Huure, Dick Meijer en  
Edwin van de Ende behaalden 
dus 25 punten en werden 
daarmee terecht kampioen. 
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Een mixteam van jeugdspelers, waarvan er een paar vorig jaar nog 
derde zijn geworden bij het WK voor jeugdspelers in Santa Susanna, 
wist de tweede plaats te bemachtigen.  
Jobie Schefferie, Elise Nuijten, Marsja 
Nuijten, Rody Baijens en Elke van der 
Linde verloren alleen in de eerste  
ronde de triplet van een team van de 
Taxateurs en behaalden dus  
22 punten. 
Het team van Kylian Los, Richard Nijs, 
Danielle Snijders, Peter Hietbrink en 
Wim Boluit uit Barneveld legde met 
22 punten beslag op de derde plek. 

Rond 13 uur vond wisseling 
van de wacht plaats achter de 
bar. Ria, Addy en Tom namen 
het stokje over en die hebben 
behoorlijk moeten aanpoten 
om alle dorstige en hongerige 
spelers te voorzien. 
En dan onze eigen spelers. 
Drie teams hadden zich inge-
schreven. Het beste resultaat 

werd behaald door het team bestaande uit Bert, Arie, Karel, Ton en 
Egbert. Zij werden 8e met 12 punten. Het team van Edith, Wim, Anja, 
Rob en Charles behaalde maar 2 punten en werden 13e en het team 
van Cora, Evert, Tom, Cobie en Rikje eindigde op de laatste plaats 
zonder punten.  
Al met al een lange maar zeer geslaagde dag met ook nog eens een 
keer een mooie baromzet. En nu maar hopen dat we volgend jaar 
weer in staat zijn om dit toernooi te organiseren. 
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Barbezetting 

middag 

Kleine indruk Open  

Kwintettentoernooi. 
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Veel jeugd speelde vandaag mee bij dit Hakhorsttoernooi.  

Reuze leuk om dit te zien. 
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NIEUWS VAN DE COMMISSIE LEDENWERVING 

Terwijl ik dit stukje schrijf is het tropisch warm en waan ik me in  
buitenlandse sferen. 
De reden waarom onze Commissie weer van zich laat horen zal jullie 
hopelijk inmiddels duidelijk zijn geworden. 
Het is bijna september, de maand waarin onze actie  

“VAKANTIE NAPRET”  
gaat plaatsvinden en wel op 

zaterdag 3 en zondag 4 september 2022 van 13.00 tot 17.00 uur. 
 
De voorbereidingen zijn gedaan en samen met de sportcommissie 
gaan we er een mooi weekend van maken. Daarom nodigen we jullie 
allen uit om dit weekend met elkaar en vooral met veel  
belangstellenden te beleven. 
We hebben al een aantal aanmeldingen binnen gekregen maar er 
kunnen er nog meer bij: dus vraag om je heen aan  buren, kennissen 
en familie mee te komen en het spel Jeu de Boules te ontdekken en 
er geslaagde dagen van te maken op onze fantastische locatie.  
Iedereen is van harte welkom;  
ook is er voor kinderen een apart programma! 
 
Verder hebben we nog mooi nieuws te melden: er is een subsidieaan-
vraag ingediend bij het Fonds Samenlevingsinitiatieven Leusden en we 
zijn erg verheugd dat deze subsidie is toegekend zodat we dit  
weekend er een extra feest van kunnen maken. We zijn dit fonds heel 
erkentelijk voor deze positieve beslissing.  
Graag willen we als organisatoren dat dit evenement gaat slagen.  
Met jullie hulp lukt dat zeker! 
 
Namens de Commissie, 
Truke Nielen 
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Koffietoernooi 10 augustus 2022 
 

 
Gerda Vonhof kon op een warm 
applaus rekenen toen ze op 
woensdag 10 augustus het Koffie-
toernooi op haar naam schreef. 
Vanuit de groep spelers klonk: 
“Eindelijk Gerda! Wel verdiend 
hoor” Met drie gewonnen partijen 
en net één puntje meer dan Peter 
Maes mocht ze met de mand op 
de foto. De andere spelers met 
drie gewonnen partijen waren 
Arie Wijnbelt en Cees Vendeville.  
Het was die woensdag tegen het 
einde van de ochtend een beetje 

afzien. Tot elf uur kon er door iedereen in de schaduw worden ge-
speeld. Daarna kroop de zon vanachter de populieren  
tevoorschijn en liep de temperatuur snel op. 
Er waren negen spelers met twee gewonnen partijen waar-
van er vijf naar de prijzentafel mochten. Dat waren Hans 
de Vaal, André Horn, Harry Wolters, Gerda van Bruggen en 
Harm Fledderus. Op de prijzentafel, zoals altijd weer prima verzorgd 
door Ans Otten en Charlotte van den Hoek, stonden mooie planten en 
seizoengebonden producten zoals b.v. een bak heerlijke, grote, zoete 
bramen. Van de acht spelers met één gewonnen partij mochten vier 
spelers naar voren komen: Kees Duerink, Gerard Jansen, Catrien  
Ruijgrok en Ton Jetten. Bij de spelers met nul gewonnen partijen haal-
de Antoine Albrecht het beste resultaat waardoor hij niet met lege 
handen naar huis hoefde. Wil Vendeville had niet haar beste dag maar 
mocht daarom als hekkensluiter toch nog even naar de tafel. Daarna 
kon iedereen zijn lege glazen inleveren bij Anna Kruseman en Cuja de 
Weerdt die de bar bemanden. 
                                                                                            Joop de Wilde 
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Ramazan en Arnold winnen Thuisblijverstoernooi 

 
Omdat één team zich had afgemeld en we nu 16 teams hadden werd 
gekozen voor het systeem waarin na elke ronde een tussenstand 
werd opgemaakt en elke ronde de nummer 1 tegen 2 speelde, de 
nummer 3 tegen 4 enzovoort. De eerste ronde werd ingedeeld door 
het kiezen van een blokje. Dat werd door iedereen op prijs gesteld. 
Tjitske had voor de beste zeven teams prijzen ingekocht, visbonnen 
van RU-VIS en voor de beste drie nog een fles rosé. Anja hielp de 
wedstrijdleider met de inschrijvingen en betalingen en achter de bar 
stonden dit keer de kleinzoon van Kees Duerink, Ramon met zijn 
vriendin Fey om de dorstige kelen te laven en hongerige magen te 
spijzen. Het weer was prima, voor sommigen zelfs te warm, kortom 
een perfecte toernooidag.  
 
Na de eerste ronden stonden Tjitske Moro en Tiny Ham op plek 1 en 
Henny van Dijck en Joop de Wilde op 2 zodat zij de tweede ronde  
tegen elkaar moesten. Hier kwamen Henny en Joop met 13-7 als 
overwinnaars uit de strijd en moesten het in de derde ronde  
opnemen tegen Ramazan en Arnold. Na een spannende strijd waren 
de laatste twee net iets beter dan Henny en Joop, 13-10. De vierde 
ronde stonden de enige twee teams die drie wedstrijden hadden  
gewonnen tegenover elkaar. Ramazan en Arnold moesten het opne-
men tegen Addy Meuldijk en Arie Wijnbelt. Dit werd een echte finale-
partij. Mooi spel van beide teams waarbij Ramazan en Arnold zelfs 
nog gedwongen werden van positie te ruilen. Dat leverde ze  
uiteindelijk wel de overwin-
ning op 13-11.  
Ze waren daarmee ook gelijk 
het enige team met vier  
Overwinningen. 
20 augustus 2022. 
 
Hiernaast de volledige eind-
stand. 
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Plaats speler    speler   totaal pnt  saldo 

1 Ramazan Önez  Arnold van der Loo  4  28 
2 Dolly Wijnbelt  Tom Leijen   3  22 
3 Addy Meuldijk  Arie Wijnbelt   3  19 
4 Hans de Vaal   Peter Maes   3  10 
5 Gerard Bakker  Annie van Valkenhoef 3  0 
6 Tjitske Moro   Tiny Ham   2  9 
7 Henny van Dijck  Joop de Wilde  2  3 
8 Edith van de Loo  Ton Jetten   2  3 
9 Gerda van Bruggen  Anja Engelbert  2  0 
10 Tineke Holtzer  Harry Wolters  2  -2 
11 André Horn   Gerda Vonhof  2  -16 
12 Jenny Tijmense  Leny van Wijk   1  -9 
13 Henk van den Hoek  Antoine Albrecht  1  -13 
14 Carla van Tellingen  Corrie van Veen  1  -16 
15 Rikje van Straten  Carla de Wilde  1  -22 
16 Dicky Willigenburg  Jopie Voogt   0  -16 
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  Arnold’s Arnold’s 
 
In november vorig jaar heb ik er ook al  
aandacht aan besteed maar helaas er is nog niet  
veel veranderd. Het gaat over het gedrag van sommige  
leden naar andere leden toe. De afgelopen maanden heb ik meerdere 
keren meegemaakt dat leden op een zeer onvriendelijke manier  
anderen de les lezen of vertellen wat wel en wat niet mag. Kijk, zelf 
ben ik van huis uit zeer zachtaardig en zal dan ook nooit uitvaren  
tegen anderen of mensen beledigen. Vanaf het moment dat ik er in 
november vorig jaar al aandacht aan schonk heb ik het nu al vijf keer 
een dergelijke situatie meegemaakt. Echt, mensen kunnen zo onbe-
schoft te keer gaan tegen anderen dat ik denk, waar haal je het lef 
vandaan? En dan ook nog eens in het bijzijn van anderen. Als het heel 
erg is spreek ik iemand daar gelijk op aan en anders neem ik iemand 
later apart en maak dan duidelijk dat dit bij ons niet geaccepteerd 
wordt. Het is nu al zo ver dat iemand die pas een paar maanden lid is 
er al sterk over denkt om het lidmaatschap weer op te zeggen en dit 
misschien al heeft gedaan. Dit kan en mag niet gebeuren.  
Aan de ene kant steekt een groep mensen heel veel tijd om nieuwe 
leden te werven en als er dan door het gedrag van sommigen mensen 
anderen afhaken dan is dat iets waarvan we nu moeten zeggen, tot 
hier en niet verder. Ik weet dat er binnen ons Dagelijks Bestuur over 
gesproken wordt en ik hoop dat dit probleem, want dat is het aan het 
worden, serieus aangepakt gaat worden. Kijk, we zijn een club met 
een kleine 200 leden dus zullen er ook net zoveel meningen zijn maar 
dat kun je op een fatsoenlijke manier kenbaar maken en niet door je 
stem te verheffen of onbeschoft te worden. Laten we met zijn allen 
afspreken dat we dit niet meer doen en als er iemand te 
buiten gaat laten we die persoon er dan op aanspreken. 
Netjes.  
Boule gezellig en fatsoenlijk 
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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 

Net voor de zomervakantie heeft een gesprek plaatsgevonden met 

Scheerder drankenhandel, onze leve-

rancier van bier en fris, over de inkoop. 
Het bestuur heeft aan de hand van hun 
voorstel, besloten dat zij hun producten 
mogen blijven leveren.   
Daarmee zijn we als sponsorcommissie blij, want dat betekent dat 
Scheerder ook sponsor blijft. 
 

Tandprothetische Praktijk Leusden 
Eigenaresse, Irena Sabic, zorgt samen met haar rechterhand de heer 
Fikret Miskic, dat je weer vrijuit kunt lachen en smakelijk kunt eten. 
Bij Tandprothetische Praktijk Leusden aan De Mulderij 6, sta je als 
patiënt centraal. 
Zij zijn al geruime tijd gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardi-
gen van kunstgebitten en implantaat gedra-
gen protheses, die volledig in eigen beheer 
worden gemaakt. 
Zij werken samen met de besten op het  
gebied van implantologen, kaakchirurgen, 
mondhygiënisten en tandartsen. 
 
Op hun website  (www.kunstgebitamersfoort.nl) vind je alle informa-
tie betreffende behandelingen, vergoedingen, tarieven en het maken 
van een afspraak. 
Maar natuurlijk kun je ook bellen: 033-7601601. 
Vakkundige, leuke mensen, die het vertrouwen zeker waard zijn! 
 

http://www.kunstgebitamersfoort.nl
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Bij Jeroens Paviljoen kun je in de  

nazomer op het terras nog volop genieten 
van een lekker drankje met een heerlijk  
gevulde borrelplank. 
Bij eventueel slecht weer is het trouwens 
ook binnen goed toeven.  
Op de menukaart vind je superlekkere 
broodjes, salades en nog veel meer. 
Behalve voor de koffie, een drankje of een 
lunch ben je ook voor een besloten feestje, 
verjaardag en/of jubileum, bij Jeroen en zijn 
team aan het goede adres. 
Jullie zijn van harte welkom! 

Jeroens Paviljoen vind je op ‘t Erf 14 in Leusden, tegenover  
het Huis van Leusden. 
 

The Travel Company aan De Smidse 14 in Leusden is al vele  

jaren een trouwe sponsor van onze club. Je bent altijd van het harte 
welkom bij het zelfstandig reisbureau de Travel Company bij  
Michael Verdouw en zijn team. 
Sinds 1989 verzorgen zij de vakanties, stedentrips en zakenreizen 
van talloze inwoners uit Leusden en de regio. 
Zij hebben zich al snel gespecialiseerd in (verre) reizen, die op uw 
persoonlijke wensen worden afgestemd. Hiertoe hebben zij in de 
meeste landen contact met hun eigen lokale agenten. 
 
Heb je reisplannen of ideeën voor 
de vakantie of reis van jouw dro-
men? Ga gewoon even langs. 
Je vindt The Travel Company in  
winkelcentrum De Hamershof,  
tegenover het parkeerdek aan  
de zuidzijde, waar je gratis kunt  
parkeren. 
Graag tot spoedig ziens!  
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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. 
Waar zij ons steunen, steunen wij hen! 
Onlangs hoorden wij dat, toen bij een  sponsor werd gemeld dat het 
om een clublid ging, ook nog spontaan een mooie korting werd  
gegeven!  

- Aanpassingen fase 4 Valleipark zijn gestart 

 
De gemeente heeft per brief laten weten om op 28 augustus te  
starten met de uitvoering van de vertraagde plannen voor verbete-
ring van de entree van de nieuwe wijk ‘Valleipark’. Deze afrondende 
werkzaamheden worden aangeduid als ‘Fase 4’. Dit heeft direct ge-
volg voor het openbare parkeerterrein naast De Hakhorst. De onder-
grondse afvalbakken en het groendepot naast het tegenoverliggende 
gasstation zullen worden verplaatst naar dit parkeerterrein, vlak 
naast het achterste hek met daarachter de permanente container 
voor oud papier. Tegelijkertijd worden er 6 nieuwe parkeerplaatsen 
aangelegd ter compensatie. 
Tevens zal de toegangsweg ’t Sluisje vanaf de brug over het Valleika-
naal worden verbeterd met een nieuw klinkerwegdek, de aanleg van 
een trottoir en het verruimen van de bocht bij het gasstation. 
Het nu braakliggende stuk grond naast de toegangsweg zal door  
ophoging een metamorfose ondergaan. 
De werkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd en duren tot het 
eind van het jaar. Onze club blijft het grootste deel van deze tijd  
bereikbaar vanaf de Asschatterweg. Gedurende fase 3, waarvan de 
data nog moeten worden vastgesteld is onze club uitsluitend bereik-
baar via de Valleilaan (bij de tennisclub). Hierover volgt tijdig nader 
bericht. 
Met alle veranderingen verwachten wij dat onze club nog aantrekke-
lijker zal worden.            
Ad Kooijman 

http://www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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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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Ton Jetten wint vrijdagavondtoernooi van 26 augustus 
 
Twee verstorende factoren beloofden niet veel goeds voor deze 
avond. Onze twee inkoopsters van de prijzen, Dicky en Jopie, kwamen 
pas om 19.25 uur binnen sjouwen omdat ze lang moesten wachten 
op hun patatje dat ze altijd vooraf nuttigen bij een cafetaria op de  
Hamershof in Leusden. Gevalletje van een nieuwe eigenaar.  
Daarnaast had de wedstrijdleider weer eens ruzie met de printer wat 
gelukkig werd opgelost door Joop die dit ook al eens had meege-
maakt. Al met al konden we pas om 19.40 uur aanvangen met de  
eerste ronde. Er waren 32 spelers die allemaal blij waren dat het  
10 graden koeler was dan de dag daarvoor. Omdat er tegenwoordig 
op tijd wordt gespeeld bestond de vrees dat we door de late aanvang 
zouden gaan uitlopen maar na de eerste ronde was de achterstand 
volledig weggewerkt.  
Naarmate het later werd werden de verschillen qua kleding groter. 
Liep de een nog in korte broek en polo, stond de ander met lange 
broek en dik vest op de baan. Er was er zelfs een die spijt had dat de 
das en muts thuis waren gebleven. Maar het was gezellig en vrijwel 
alle partijen konden worden uitgespeeld. Mede door de snelle  

bediening door Henk van de Hoek 
en Tom Leijen waren alle partijen 
op de geplande eindtijd van 23.00 
uur gespeeld. 
 
Na twee ronden waren er nog acht 
spelers in de race voor de eerste 
plaats maar voor vijf daarvan ver-
liep de laatste partij niet zoals ze 
hadden gehoopt zodat er uiteinde-
lijk maar drie spelers alle partijen 
wisten te winnen. Daarvan hadden 
twee het geluk de laatste partij sa-
men te spelen zodat zij ook als 
nummer één en twee eindigden.  
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Op de eerste plaats dus Ton Jetten met 3+26 gevolgd door Carla de 
Wilde met 3+23. Op de derde plek eindigde Hans de Vaal met 3+11. 
Liefst zeventien spelers behaalden twee overwinningen waarvan er 
zeven in aanmerking kwamen voor een prijs.  
Achtereenvolgend waren dat Will Rademakers 2+19, Gerard Bakker 
2+16, Joop de Wilde 2+14, Ramazan Önes 2+14, Annie van Valken-
hoef 2+12, Arnold van der Loo 2+11 en Arie Wijnbelt 2+10.  
Vijf spelers behaalden één overwinning, goed voor een prijs.  
Dit waren Addy Meuldijk 1-1, Cobie Jetten 1-5, Timo Kraak 1-13,  
Eelke Algra 1-12 en Harm Fledderus 1-16. 
De pechvogel van de avond was Albertje Fledderus die de poedelprijs 
lachend in ontvangst nam.  

      Mutatie overzicht voor Bouletin  
      van september 2022 
 
 
 
Nieuwe leden 
Theo Tessels op 1 juli 2022 
 
Opzeggingen m.i.v. 31 december 2022 
Koen Verf op 31 augustus 2022 
 
Overige wijzigingen 
Ander email adres van Rita Jansen, zie ledenlijst 
 
Totaal aantal leden op 28-08-2022 conform telling onderaan de  
ledenlijst = 208. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 28-08-2022 staan op de website. 
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Parallelweg 7a 
3931 MS Woudenberg 
 
Met vestigingen in : 

Barneveld - Ede (Citroen) - Ede (Peugeot) - Ermelo - Lunteren - Nunspeet 
Veenendaal - Voorthuizen - Wageningen - Woudenberg 

www.versteegbuurman.com 

Ook voor schade - onderhoud - lease 

AUTO VERSTEEG BUURMAN 
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Meevallende opbrengst Oud Papier in de vakantiemaanden 
 
De opgaande trend in de oud papier opbrengst van het voorjaar 
heeft zich voortgezet in de vakantiemaanden met een totaalop-
brengst van 5.540 kg dat is €221,60. Daar is de clubnatuurlijk erg blij 
mee in dit jaar met extreem hoge inflatie, dus flinke kostenstijging.  
Minder blij zijn we met de hoeveelheid piepschuim die we aantroffen 
tussen het karton. Het weegt bijna niets, mag niet van Remondis en 
moet afgevoerd worden door onze vrijwilligers. 
Jammer, maar het doet niets af aan onze tevredenheid over de op-
brengst van het oud papier. Tot en met 27 juli werd er 13.640 kg 
ingeleverd. Vergeleken met de gehele jaaropbrengst 2021 van 8.080 
kg is dat een geweldige meeropbrengst. En dan te bedenken dat we 
nog een aantal maanden in 2022 voor de boeg hebben. Dat recht-
vaardigt onze hoog gespannen verwachtingen voor het gehele jaar 
2022. 
Alle gevers hartelijk dank. En degenen die het (af en toe?) vergeten 
worden uitgenodigd hun oud papier in het vervolg bij onze club in te 
leveren. Niet alleen een sympathiek en goed doel maar ook voor een 
goed gevoel. Dus …… Doe mee! 
Max Bremer 

Hallo mede boulers. 
 
Langs deze weg wil ik graag bedanken voor de prachtige 
bos bloemen die ik namens de boule-vereniging heb  
gekregen. 
Ook wil ik iedereen bedanken voor de telefoontjes en de  
hartelijke groeten, die ik via Albert elke keer krijg. 
 
Het doet goed te ervaren dat men mij niet vergeten is, ondanks 
dat ik al een tijdje niet van de partij ben. 
 
Hartelijk groeten, Josephine van den Tweel. 
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Beste boulers 
 
Via deze mededeling wil ik jullie laten weten dat ik op 25 Juli 2022 
een email naar de sportcommissie heb gestuurd met het volgende 
besluit. 
 “Geachte commissie leden. 
 Vanaf heden, 25 Julie 2022, stop ik met alle werkzaamheden 
 binnen de sportcommissie en stap hiermee ook uit de 
      sportcommissie. 
      Ik zal me niet meer als wedstijdleider inzetten en mijn taken als 
 commissielid neerleggen. 
        Reden voor mijn besluit is dat, als er geen of weinig   
 vertrouwen in mij is als wedstrijdleider en dan kan en wil ik niet 
 langer deelnemen binnen de sportcommissie. 
       Ik wens jullie, de sportcommissie, verder veel succes en een 
 goede voortzetting” 
 
Terwijl ik deze mededeling schrijf zit ik naar de radio te luisteren en 
hoor heel toepasselijk de Volendamse band “The Cats” een lied  
spelen met de titel “It`s over now ‘’. 
Dit nummer werd altijd als afsluiting van hun concert gespeeld. 
En de laatste zin klinkt dan ook nog na in mijn oren. 
“It`s all over now ‘’ en dat is het. 
Bedankt voor alle support tijdens mijn wedstrijdleiding en ik wens 
jullie allemaal verder veel boule plezier. 
 
Met vriendelijke groet Tom Martens.  
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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 Vacant netw. hard-/

software  

 

Verhuur/party’s Vacant co. algemeen  

 Diny Lieben 2e co. bglieben@planet.nl 

Website Max Bremer redactie 033-4942805 
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