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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  

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

               http://www.jbcdehakhorst.nl 
Ereleden:  Jos Halla           SNS-bank: IBAN 
  Ton Jacobs †          NL35 SNSB 0907 0054 97 
  
Leden van Verdienste:            Redactie Bouletin  
  Wim van de Berg  E-mail: 
  Rob van der Werve † redactie@jbcdehakhorst.nl 



 3 

In dit nummer o.a. op paginanr.: 7. van de voorzitter 9. Nieuwjaars-
bijeenkomst 11. van de secretaris 16. Vrijdagavondtoernooi 19. 1e 
Dinsdagtoernooi 21. van de sportcommissie 25. uitslag maandag-
avond hussel 29. Koffietoernooi 30. eindstand ITC 32. sponsornieuws 
39. oud papier 45. ledenmutaties 46. NPC comp 
  
Kopij inleveren uiterlijk maandag 26 december 12.00 uur. 
Het Bouletin van januari komt uit op vrijdag 30 december. 
 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@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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‘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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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!! 
 

 

December 2022 

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

-Terwijl ik dit schrijf is de temperatuur buiten voor het  
eerst deze herfst onder nul. 
En dan gaan mijn gedachten naar het gasverbruik in ons gebouw.  
In overleg met onze installateur zullen de temperaturen gedurende 
de tijd dat we er niet zijn naar beneden worden aangepast. Dat  
bespaart gas. Geen enkel energiebedrijf wil nu een nieuw contract 
afsluiten. Dit betekent dat wij afhankelijk zullen zijn van wisselende 
tarieven. We zoeken nog naar een betrouwbare partij die ons de  
komende tijd van energie gaat voorzien. Verder zal er een instructie 
komen te hangen voor de barmedewerkers hoe zij moeten omgaan 
met de verwarming. Eén ding is duidelijk: de temperatuur in de hal zal 
lager zijn dan tot nu toe. Het dragen van een extra warme trui is dan 
ook zeker aan te bevelen. 
 
-Als dit nummer van het Bouletin verschijnt is het Sinterklaastoernooi 
al achter de rug. 
Het Kersttoernooi en het Oliebollentoernooi gaan, gelet op het aantal 
inschrijvingen, gelukkig gewoon door. Ik hoop dat het weer als  
vanouds gezellige toernooien worden. 
-De Leusdense Doubletten Competitie, die wij samen met Amicale 
organiseren, krijgt een iets andere invulling. U leest er elders in dit  
Bouletin meer over. U kunt nu al inschrijven. 
-Speciale aandacht deze keer voor alle medewerkers (vooral veel  
dames) die telkens weer voor alle leuke prijzen zorgen bij onze inter-
ne toernooien. Ze moeten toch elke keer maar weer prijzen verzin-
nen. En daar slagen ze elke keer weer prima in. Ook al zitten jullie niet 
in een commissie, heel veel dank voor al deze inzet namens het  
gehele bestuur. 
 
Ik wens iedereen een fijne feestmaand. Ad Kooijman 
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De afgelopen 3 jaar konden wij vanwege Corona niet bij elkaar komen 
om het nieuwe jaar in te luiden.  
Ik ben erg blij dat dit nu eindelijk weer kan. 
De nieuwjaarsbijeenkomst zal worden gehouden op  
 

maandag 2 januari 2023 vanaf 19.00 uur. 
 
Het bestuur hoopt u te ontvangen zodat wij onder het genot van een 
kopje koffie elkaar een goed en gezond jaar kunnen toewensen. 
Na afloop van de bijeenkomst zal er gewoon gebould worden. 
 
Ik nodig graag iedereen uit naar deze gezellige bijeenkomst te komen. 
 
De voorzitter 
Ad Kooijman. 
 



 10 



 11 

Van de secretaris 

In mijn laatste ”van de secretaris” eindigde ik met de  
zin dat ons/mijn hart klopte voor de komende  
maand of de toegangsweg klaar zou zijn. Nou ik ben niet teleurge-
steld, de toegang tot de club is weliswaar nog niet helemaal klaar 
maar voorlopig wel weer goed te gebruiken. 
 
Voor de komende tijd zie ik uit naar het Sinterklaas-, Kerst- en Olie-
bollentoernooi. Het lukt mij niet om aan alle toernooien deel te  
nemen, maar deze staan in de agenda. 
 
In de bestuursvergadering hebben we Paul Dijkstra begroet als  
nieuwe voorzitter van de sportcommissie. Als bestuur zijn we erg blij 
met zijn komst en hopen op een fijne samenwerking.  
 
Nu Anton Kunenborg is teruggetreden heb ik mijn zoon en kleinzoon 
kunnen strikken als systeembeheerders. Zo kunnen we de website 
bijhouden en het systeem goed beheren en aanpassen wanneer dat 
nodig is. 
 

Als bestuur zijn we zoekende naar zaken die ons helpen het energie-

verbruik te verminderen en het milieu te sparen. 
Het instellen van de verwarming, een aantal ramen in de kantine zijn 
lek, het gebruik van koffiebekers en het scheiden van afval om maar 
wat te noemen.  
Deze zomer hebben we nagedacht over een hitteprotocol vanwege 
de hoge temperaturen, nu moet we nadenken over minimum  
temperaturen waarbij we nog plezierig kunnen blijven spelen. 
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Het Reanimatieprotocol dat we in de vorige vergadering hebben  
besproken behoeft nog wat aanpassingen waarover de voorzitter u zal 
informeren.  
 
Helaas hebben een aantal leden om diverse redenen bedankt voor 
het lidmaatschap van De Hakhorst maar gelukkig zijn er ook weer 
nieuwe leden bijgekomen. We hopen dat ze een mooie tijd bij onze 
vereniging zullen hebben. 
 
De laptops die we via de matchbeurs mochten ontvangen zijn inmid-
dels in gebruik en aan een buitenkast voor de boules die we gevraagd 
hebben wordt hard gewerkt. Weer iets dat heel goed gegaan is. 
Wat ook heel goed gaat is de sponsoring. Er wordt hard voor gewerkt 
en met succes. Ook daarvoor dank. 
 
De NJBB organiseert in januari bij ons een cursus voor wedstrijdlei-
ders. Wanneer de cursisten gecertificeerd zijn neemt de druk op de 
huidige wedstrijdleiders wat af. Fijn dat er leden zijn die de cursus 
gaan volgen. 
 
Ik hoop voor een ieder op een gezellige en gezonde decembermaand 
en wens alle leden veel bouleplezier, fijne feestdagen en alvast een 
goede jaarwisseling. 
 
Groet Martin 
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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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Vrijdagavondtoernooi 28 oktober 2022 
 
Dit verslag is bestemd voor 194 leden die niet aanwezig waren op ons 
Vrijdagavondtoernooi van 28 oktober 2022. 
Bij mijn binnenkomst waren Dicky van Willigenburg en Jopie Voogt 
druk bezig om een prijzentafel te maken die klonk als een klok.  
Achter de bar stonden Paul en Ria van Wegen klaar om de deelne-
mers voor dit toernooi te kunnen voorzien van een drankje of een 
ander genotsmiddel. Op de bar hadden zij een schaal met de heerlijk-
ste speculaas klaar staan, niet van het gewone formaat maar bijna de 
grootte van een speculaaspop, zo lekker waren zij.  
(Ik bedoel de speculaaspopjes) 
Paul, Ria, Dicky en Jopie alvast bedankt voor jullie inzet deze avond. 
Het aantal deelnemers voor dit toernooi was 18 en dit op een aantal 
leden van 217.  
Omdat wij 3 partijen spelen kan het gebeuren dat het vrij laat wordt. 
In overleg hebben wij besloten dat iedere partij een uur duurt en 
daarna afgefloten wordt. Tussen de partijen een kwartier rust om de 
bar te spekken. Door dit te doen is de laatste partij om elf uur  
afgelopen en luttele minuten erna de einduitslag en prijsuitreiking, 
zodat iedereen die dat wil op tijd naar huis kan. 
In onze ruime hal met 16 banen werd nu maar 25% van de ruimte 
benut. Door tussen een paar speelbanen ruimte te houden leek het 
nog wat. (Je geeft elkaar de ruimte) 
 
En nu de gespeelde partijen. 
In de eerste partij waren Albert van de Tweel, Hans de Vaal en Peter 
Maes alle drie met 13-5 te sterk voor de anderen en deelden de  
eerste plaats. 
En dan de tweede partij. 
Albert van de Tweel wist met 13-5 op de eerste plaats te blijven.  
Gevolgd door Jopie Voogt, Annie Valkenhoef en Christine Kuiper.  
En nu de laatste en beslissende partij.  
Arnold van der Loo en Hans de Vaal wonnen deze ronde allebei met 
13-3.  
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De einduitslag.  
De beste drie met drie overwinningen waren Albert van de Tweel 
3+18, Jopie Voogt 3+11 en Rikje van Straten 3+10. 
De drie besten met twee overwinningen waren Arnold van der Loo 
2+11, Hans de Vaal 2+10 en Tiny Ham 2+7. 
De drie besten met één overwinning waren Christine Kuiper 1+8,  
Harry Wolters 1+8 en Peter Maes 1+6. 
 
Er waren er drie met geen enkele overwinning en toch heel goed  
gespeeld gezien hun uitslagen. En van deze drie wist Jan Kuiper zijn 
plaats onderaan te handhaven en de poedelprijs bestaande uit een 
paar gevulde koeken mee naar huis te nemen. 

De prijswinnaars werden gefeliciteerd. 
Albert van de Tweel ontving de mand 
en ging natuurlijk op de foto. De overi-
ge winnaars zochten hun prijs zelf uit  
vanaf een overdadige prijzentafel.  
Dicky en Jopie, weer geweldig gedaan. 
En dan de barmensen ook die weer 
even in het zonnetje, Paul en Ria be-
dankt.  
 
Ja en dan de nieuwe laptop om het 
rekenen te vereenvoudigen, het werkt 
nog steeds niet feilloos en met mijn 
laptop als back up hadden we toch nog 
snel een uitslag die niet uitgeprint kon 

worden. Dus dat is nog een dingetje om te verbeteren. 
En dan rest mij om die andere 194 leden aan te moedigen om 
ook eens wat vaker aan een toernooi deel te nemen. Het is zo 
leuk voor al die vrijwilligers die zich inzetten om voor onze le-
den een leuk toernooi te organiseren.  

Dus kom ook eens op een toernooi dan hoeft het niet te vervallen! 
 
Egbert van wijk 
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Eerste-Dinsdag-van-de-Maandtoernooi  

1 november 

 

1 november, het begin van de herfst, alleen de temperatuur leek 
meer op een lentedag en omdat het op dinsdag viel werd het  
Eerste-Dinsdag-van-de-Maandtoernooi georganiseerd. Totaal  
schreven er 43  personen in om deel te nemen aan het toernooi.  
De prijzentafel zag er weer goed verzorgd uit met dank aan Wil  
Vendeville en Tiny Ham. Alle deelnemers moesten drie partijen  
spelen. Nadat alle drie de partijen gespeeld waren bleek dat er door 
iedereen behoorlijk partij was gegeven want er waren maar drie  
spelers met drie overwinningen. De eerste plaats was voor Hans de 
Vaal, 3 + 20, zodat hij de goed gevulde mand in ontvangst mocht  
nemen. Op de tweede plaats eindigde Gerard Bakker, 3 + 18 en de 
derde plaats was voor Cees Vendeville, 3 + 16.  
Tiemen Bosma eindigde als vierde, 2 + 21 en ontving de mand voor de 
beste met twee overwinningen. Er was ook nog een mand te verdie-
nen voor de beste speler met één overwinning en die werd in de 
wacht gesleept door Carla de Wilde, 1 + 4. Voor de spelers met twee 
overwinningen waren er twaalf prijzen beschikbaar en voor de spelers 
met één overwinning waren er nog negen prijzen te verdelen.   
De aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan Ina de Groot en Wout 
Klok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De dames Ria de Weger en Annie van Valkenhoef, de vrijwilligers ach-
ter de bar, werden met een daverend applaus bedankt voor hun inzet, 
want zonder vrijwilligers is het onmogelijk om toernooien te  
organiseren.  



 20 



 21 

Mijn eerste dagen als voorzitter van de Sportcommissie zitten er  
inmiddels op en langzamerhand krijg ik een beeld van de vele  
inspanningen die deze commissie moet leveren om het boulen voor 
iedereen zo leuk en interessant mogelijk te maken.  
Jarenlang heeft Anton Kunenborg deze commissie voorgezeten en ik 
ben onder de indruk gekomen van zijn inzet en kennis om al die  
competities en toernooien goed te laten verlopen en het sportieve 
element in het jeu-de-boulesspel vast te houden. Voor al jouw  
inspanningen, tijd en energie die jij hierin hebt gestoken zijn we allen 
zeer dankbaar Anton! 
Arnold van der Loo is de ”stille kracht” achter veel zaken van deze 
commissie. Toernooien en competities, maar ook het recreatief  
spelen, vragen om organisatie én begeleiding. Afstemming met  
andere verenigingen, inplannen van spelleiders en scheidsrechters, 
informatie naar de leden toe en nog vele andere zaken worden door 
hem (vaak op de achtergrond) verzorgd.  
Dit zijn vrijwilligers die iedere club nodig heeft om goed te kunnen 
functioneren. Het werk blijft voor de meeste leden onzichtbaar en 
daar mag best even een schijnwerpertje op gezet worden. 
Daarnaast bestaat de sportcommissie nog uit Anja, Tjitske en Egbert 
die het geheel compleet maken, ieder met zijn eigen taken.  
Niet direct onderdeel van de Sportcommissie, maar wel werkend on-
der de verantwoordelijkheid ervan, zijn de wedstrijdleiders en 
scheidsrechters bij alle wedstrijden. Zonder deze vrijwilligers geen 
wedstrijden. Naast het recreatief spelen is boulen zeker ook een  
wedstrijdsport. We spelen ook veel wedstrijden op onze club en zijn 
afhankelijk van wedstrijdleiders. Zeker als het gaat om regionale wed-
strijden en de vele interne toernooien en competities hebben wij ze 
nodig. Ook deze leden willen zelf wel eens een toernooi spelen en we 
hebben zeker nog een aantal vrijwilligers nodig die af en toe een  
wedstrijd kunnen (bege-)leiden. 
                                                                            Lees verder op blz.22 
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Leusder Doubletten Competitie (LDC) 
 
Met Amicale zijn er afspraken gemaakt voor het seizoen 2023 die  
deze competitie wat aantrekkelijker moeten maken voor de deelne-
mers. Er komt nog een nieuwsbrief uit (op het moment dat dit  
geschreven wordt) over de aanpassingen in deze competitie.  
De belangrijkste in het kort: 
       -    Een indeling in 3- of 4 klassen van 10 teams elk naar sterkte 
             (afhankelijk van het aantal inschrijvingen); 

-  Promoveren van 2 teams en degradatie van 2 teams aan het 
einde van de competitie; 

- In principe 2 wedstrijden per spelavond; 
- Start in februari 2023 tot november over 9 woensdagavonden 

Het aantal klassen hangt af van het aantal inschrijvingen  
(vóór 23 december a.s.). Hiervoor zullen er op de 2 locaties  
inschrijflijsten komen te hangen.  
Advies: schrijf tijdig in voor deze aantrekkelijke competitie! 
 

Oproep voor notulist 
 
Ik heb een tip van de sluier op willen lichten 
over de werkzaamheden van de  
sportcommissie. We vergaderen 1x in de 
maand met elkaar en leggen dat vast in een 
kort verslag. Hiervoor zoeken wij nog de  
ondersteuning van een notulist die de  
actiepunten vastlegt.  
Wie komt ons versterken? 
 
Paul Dijkstra 
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Theedoos gevraagd!! 
 
De theedoos op de club ziet er zeer  
verlopen uit en dat is niet leuk om bv bij 
party's daarmee zakjes aan te bieden. 
Nu kunnen we een nieuwe kopen maar 
misschien zwerft er nog een onder een 
van de leden. Wie heeft er nog een thee-

doos in de kast staan die niet gebruikt wordt? Graag met tenmin-
ste tien vakjes. Heb je een theedoos neem dan contact op met:  
 
Gerrit Blom, alvast bedankt! 
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Mia van Vuure wint op 9 november het Koffietoernooi  
 

De vaste kern van het maandelijkse Koffietoernooi was zoals gewoon-
lijk weer de basis voor een gezellige ochtend. Anna en Cuja achter de 
bar en Charlotte en Ans achter de prijzentafel. Wat moeten we toch 
zonder deze kanjers? 
Deze ochtend namen 28 spelers deel aan de sportieve strijd en aan 

het eind van de rit bleek Mia van Vuure het  
beste uit de bus te komen.  
Met drie gewonnen partijen en een saldo van 
+19 leverde ze een puike prestatie en getuige de 
grote lach op haar gezicht was ze er ook heel 
content mee. Gefeliciteerd Mia. Slechts twee 
mensen behaalden drie overwinningen. De 
tweede plek was voor Harm Fledderus, 3 +12. 
Ook gefeliciteerd Harm.  
Van de tien spelers met twee overwinningen 
kregen er zeven een prijs. Dit waren Dolly Wijn-
belt 2+18, Wout Klok 2+7, Kees Duerink 2+7,  
René Luijendijk 2+5, Peter Maes 2+4, Henk van 

den Hoek 2+2 en Charlotte van den Hoek 2+1.  
 
Opvallend was dat er dit toernooi niemand was die alle drie partijen 
had verloren en dat komt zelden voor. Zestien spelers behaalden één 
overwinning en daarvan mochten de beste zes en de slechtste een 
prijs komen ophalen. Dit waren André Horn 1+3, Wil Boer 1+2, Gerda 
Vonhof 1+1, Ton Valk 1-2, Henk Ruijgrok 1-3, Ina de Groot 1-4 en als 
laatste, en zij had daarmee tevens de gewilde poedelprijs, Ans Otten 
1-10. 
Tijdens de prijsuitreiking werd er gezellig wat gedronken. Veel thee 
en de broodjes kroket van Anna vinden steeds meer aftrek. Ben  
benieuwd hoelang het nog duurt voordat er leden speciaal daarvoor 
nog even langskomen. Het was weer een zeer geslaagde en gezellig 
toernooi. 
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Eindstand ITC 2022 
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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.  

November 

En er is goed nieuws. We hebben er een nieuwe sponsor bij. 
HenkvandeHengel’s Tackleshop van eigenaar 
Tobias Laman, aan de Kromhoutplaats 1,  
Leusden. 
(naast restaurant de Munt en tegenover de 
parkeergarage naast het Huis van Leusden) 

HenkvandeHengel tackleshop is een winkel voor de hengelsport voor 
zowel de recreatieve als ook de professionele vissers. 
Gespecialiseerd in allerlei toebehoren bieden zij voor de 
visser een breed assortiment aan Shimanomolens en 
hengels, Rozemeijer snoekgerelateerde accessoires, 
Cresta Feeder en Pole Hair Rigs, Westin dobbers en 
Shads. 
Maandelijks maken zij de ‘vetste nieuwsbrief met de tofste nieuwtjes’ 
op het gebied van de hengelsport! 
Kijk eens op hun website: www.henkvandehengel.nl en zie en lees 
verrast wat ze allemaal bieden. 
Jullie vinden de advertentie op pagina 6. 
 
Met de feestdagen voor de deur ben je bij Kippie Leusden aan het 
juiste adres. Ron en Petra Bokkers verzorgen, samen met hun team, 
heerlijke kip- maar ook vegetarische gerechten. 

Er is voor iedereen wat wils en de gerechten zijn 
kant-en-klaar. 
Wat dacht je van het ‘Heerlijke Avondje’ met een 
heerlijke Kippiepan?! 
Voor ‘Gezellige feestdagen’ heeft Kippie een speciale 
folder uitgebracht.  

http://www.henkvandehengel.nl
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Deze folder biedt een overzicht van alle kippiepannen en kerstpro-
ducten. En bied je de mogelijkheid om deze te gebruiken als bestel-
formulier. In het folderrek staan deze folders die je mee kunt nemen. 
Ook hebben ze diverse wisselende acties en die vind je op hun  
website. Kippie Leusden in winkelcentrum De Hamershof, ’t Plein 31  
in Leusden. 
 
De keuken van Dragon City kenmerkt zich door specialiteiten uit  
Chinese regio’s Kanton, Sezchuan, Shanghai en Peking. Het team van 
Dragon City staat garant voor een hoge kwaliteit van de gerechten die 
zij serveren in hun restaurant of die je bestellen kunt in het  

 
 
 
 
 
 

afhaalgedeelte van het restaurant. 
Dragon City bezorgt ook warme buffetten voor groepen vanaf  
15 personen. 
Je kunt kiezen uit meerdere combinatieschotels of rijsttafels en bij 
alle menu’s heb je de keuze uit Nasi, Bami of witte rijst.  
Vegetarische menu’s of de keuze voor andere gerechten die niet op 
onze kaart staan, zijn altijd bespreekbaar. Vraag de medewerkers 
naar de mogelijkheden. Kijk voor alle mogelijkheden en catering op 
www.dragoncityleusden.nl 
Je bent van harte welkom bij Dragon City, De Biezenkamp 4F in  
Leusden. Of bel 033-4950466 
  
Welkom bij de gezelligste familie van Leusden, welkom bij De Korf! 
Hier komt alles samen; gezelligheid, borrelen, bowlen, dineren, spor-
ten, (bedrijfs-) feestjes, lunchen of gewoon een ‘bakkie doen’. Hier 
word je van harte uitgenodigd om de gastvrije en gezellige sfeer van 
onze Charlie Bowling, Monet Café, George Dining, Melitta Saloon en 
Charlotte Lounge te ervaren. 
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- Monet Cafe: De populairste ontmoetingsplek van Leusden. Altijd 
gezellig! 
- Charlie Bowling: Zin in een avondje uit met vrienden, of vier je een 
feestje? Bowlen geeft je gegarandeerd gezelligheid en een avond  
ontspanning. 
- George Dining: Een gezellig restaurant, waar je samen kunt genie-
ten van de meest heerlijke gerechten. Alles is te delen, waardoor je 
alle smaken goed kunt proeven. 
- Melitta Saloon: Deze saloon beschikt over een verhoogd podium en 
is met zijn zaallengte van 24 meter en een breedte van 12 meter  
uitstekend geschikt voor met name vergaderingen en bedrijfsfeestjes. 
De Korf, niet meer weg te denken uit Leusden! 
Je vindt De Korf aan de Smidse 1. 033-4946731 
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033-7854348 
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Op weg naar recordopbrengst Oud Papier 

De laatste containerwissel begin november leverde 3.060 kg oud  
papier op. Na mei met 3.080 kg de hoogste score van dit jaar. 
Daarmee werd de jaaropbrengst 2022 verhoogd tot 21.700 kg.  
Dat is nu al meer dan de 20.000 kg waarop we hadden ingezet aan 
het begin van het jaar. Maar we zijn er nog niet, want vóór de jaar-
wisseling zal de container nogmaals worden geleegd. De opbrengst 
daarvan bepaalt de totale jaaropbrengst. Hiervoor hebben we een 
nieuw doel van 25.000 kg voor ogen, of wel € 1.000,- voor de clubkas. 
We roepen alle leden op om te helpen dit doel te realiseren. Nog 
3.300 kg inleveren en dan halen we het. Doen jullie weer mee? 
Plan voor verplaatsing van de container 
Al langere tijd leefde onze wens om de papiercontainer te verplaat-
sen tot vlak achter het hek. Daarmee is hij beter zichtbaar voor buurt-
genoten die hun afval links en rechts van ons hek inleveren. Maar ook 
de loopafstand wordt daardoor korter voor alle papierbrengers. 
Het kostenplaatje vormde een belangrijke barrière. Maar inmiddels 
heeft de gemeente positief gereageerd op ons subsidieverzoek.  
Daarmee wordt het plan haalbaar. 
De bedoeling is dat de container waterpas op 50 cm afstand achter 
het hek wordt geplaatst. Het hoogteverschil tussen het maaiveld en 
de containervloer bij de deuren wordt zo klein mogelijk. Dit verge-
makkelijkt in- en uitstappen en verhoogt de veiligheid daarvan. 
De juiste datum moet nog worden vastgesteld, maar we streven naar 
een dag in de 2e week december. 
Voorbereiding gezellige eindejaar inlevering 
De inlevering met een olieboltraktatie op Oudejaarsdag van vorig jaar 
leverde zeer positieve reacties op. Het was gezellig en een prima  
gelegenheid elkaar een goede jaarwisseling toe te wensen. Daarom 
gaan we proberen dit te herhalen. Het lijkt nog ver weg, maar de tijd 
gaat snel. Tijd die we nodig hebben om te onderzoeken of ons plan 
uitvoerbaar is en de organisatie voor te bereiden. Via een Nieuws-
brief van het bestuur zal dit tijdig bekend worden gemaakt. 
 
Max Bremer 
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Beste Leden van JBC de Hakhorst, 
 
Na een aneurysma-operatie, waardoor ik drie weken in het  
ziekenhuis lag, ben ik al weer vier weken thuis. 
Met dit berichtje wil ik iedereen van onze club die mij beter-
schap wenste, bedanken voor de leuke kaarten, mooie  
bloemen en opbeurende telefoongesprekjes.. 
Het gaf me een goed gevoel te merken dat ik door jullie 
niet was vergeten. 
Ook wil ik de commissie Lief en Leed bedanken voor de 
prachtige bos bloemen. Het was een genot om naar te  
kijken. 
Ik ben, met hulp van Addy, aan het revalideren. Dat gaat moei-
zaam en heeft tijd nodig, maar ik ga ervan uit, dat we elkaar 
over niet al te lange tijd weer op onze club zullen zien. 
Tot dan. 
Vriendelijke groet, 
Tom Leijen 
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Mutatieoverzicht  
Bouletin december 2022 

 
 
Nieuwe leden 
Marja van Beek op 1 november 2022 
Peter van Beek op 1 november 2022 
Alie Claassen op 1 november 2022 
Hans Hover op 1 november 2022 
Tineke Lunte op 1 november 2022 
 
Rectificatie bij Opzeggingen m.i.v. 31 december 2022 
Eric Verheij op 28 september 2022 moet zijn Eric Heijblok 
Joke Verheij op 28 september 2022 moet zijn Joke Heijblok 
 
Opzeggingen m.i.v. 31 december 2022 
Cocky van der Loon op 19 oktober 2022 
Frans van der Loon op 19 oktober 2022 
Aat Lankamp op 19 oktober 2022 
Jan Vastenburg op 31 oktober 2022 
Ank Christ op 31 oktober 2022 
Teunie Bosman op 31 oktober 2022 
Herman Bosman op 31 oktober 2022 
Nel van Meerendonk op 31 oktober 2022 
Marwin van Diermen op 31 oktober 2022 
 
Andere wijzigingen zie ledenlijst op de website 
Nieuw 06 nummer voor Carla van Tellingen 
 
Totaal aantal leden op 17-11-2022 conform telling onderaan de  
ledenlijst = 222. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 17-11-2022 staan op de website. 
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Een nieuwe start van de NPC-competitie 2022 – 2023. 
De NJBB heeft helaas twee keer de NPC-competitie van het seizoen 
2020-2021 en 2021-2022 door het bekende virus moeten stoppen. 
Hierdoor is er maar een halve competitie gespeeld. 
Gelukkig is er weer een nieuw seizoen opgestart en daar heeft De 
Hakhorst 3 zich ook voor in laten schrijven. Wij als nieuw team De 
Hakhorst 3 bestaande uit de leden Cora Martens, Cobie Huijbrechts, 
Rikje van Straten, Christien Kuiper, Jan Kuiper, Evert Mol en Tom  
Martens hebben het voornemen om vol goede moed de strijd met de 
tegenstanders aan te gaan. 
Op 17 september 2022 om twaalf uur begon de eerste speeldag. Deze 
hebben wij thuis tegen het team van Les Cailloux 6 moeten spelen en 
dit ging ons redelijk goed af. 
Wij moesten even aan elkaar wennen met spelen. Wij hadden in deze 
samenstelling nog niet eerder met elkaar als team gespeeld. 
Langzaam maar zeker kwamen wij toch in het spel en hebben drie 
wedstrijden kunnen winnen, dit houdt in dat Les Cailloux de speeldag 
gewonnen heeft met 3 tegen 5.  
De tweede speeldag op 1 oktober moesten we naar Amicale 2. Ook 
nu liep het stroef en kwamen wij niet in het spel. Helaas hebben wij 
deze speeldag ook verloren met 2 tegen 6. 
Speeldag drie op 15 oktober ontvingen wij het team van Almere 3 
thuis. De mouwen werden opgestroopt om de strijd aan te gaan.  
Met enige druk van de captain (en de mouwen nog verder opge-
stroopt)  werd er een verdiende overwinning uit gesleept: 7 tegen 1 
Goed gedaan! 
Dit geeft ons moed en de wetenschap dat de kwaliteit die wij hebben 
als team er toch uit kan komen bij de volgende tegenstanders. 
Zaterdag 29 oktober nog een keer tegen Almere maar dit keer team 2. 
Ook nu weer vol aan de bak en er flink tegenaan, de combinatie van 
de indeling begint zijn vruchten af te werpen. Er werd flink tegen-
stand geboden door het team van Almere, maar helaas was onze 
overmacht te groot. Met uitslagen van 13 – 4, 13 – 6, 13 – 7, 13 – 4 en 
13 – 3 konden wij de speeldag winnen, de verliespartijen waren niet 
slecht gespeeld 10 – 13, 11 – 13 en 10 – 13. 
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Op naar speeldag 5, thuis tegen de Gemshoorn 1, de koploper in onze 
poule. Helaas konden wij de winst die dag niet naar ons toe trekken 
en moesten wij ons verlies tegen hen nemen. 
1 tegen 7 is het geworden maar met de wetenschap dat het team van 
de Gemshoorn het sterkste team tot nog toe in onze poule is kunnen 
wij hiermee leven. 
Op naar de onze laatste speeldag uit tegen Boulamis 3. Met alle ver-
eende krachten zullen wij de strijd aangaan voor een overwinning. 
En dan is het zover zaterdag 19 november 2022 voor ons de laatste 
competitiedag van dit jaar, op naar Bunschoten – Spakenburg. 
Na de koffie en de tactiek te hebben besproken met onder andere de 
mededeling van de “captain “ die het team kon vertellen dat hij die 
nacht gedroomd had dat wij zouden gaan winnen werden de mou-
wen nog eens opgestroopt. Nu weten we allemaal dat dromen be-
drog zijn, maar dromen blijf je houden. 
Oké, de strijd aangaan en ja hoor de eerste ronde van drie doubletten 
werden gewonnen. 13 – 0, 13 – 8 en nummer drie 13 – 11. 
Zo de eerste slag van een daalder was uitgedeeld, op naar ronde 
twee. Met vereende krachten weer de strijd aangegaan. Resultaat 
een verlies partij en een winst 13 – 7 voor hen en 3 – 13 voor ons. 
Zo. gelijkspel was al zeker nu de laatste ronde inging om de dagzege 
er uit te halen, dat ging moeilijk 13 – 3 en 13 – 5 voor hen. Nagels  
Bijten, ogen dicht en de boulegoden aanspreken voor de laatste  
partij . 
Gelukkig heeft dit geholpen en werd de laatste partij gewonnen met 
13 – 4 voor ons, de dagzege was een feit. Een mooie afsluiting van de 
eerste helft van de competitie NPC. 
Deze dag hebben wij afgesloten met een etentje met uiteraard een 
visschotel, een geslaagde dag en een geslaagde avond. 
Met dank aan de teamleden, CORA MARTENS, COBIE HUIBRECHTS, 
CHRISTIEN KUIPER, RIKJE VAN STRATEN, JAN KUIPER, EVERT MOL EN 
TOM MARTENS. 
Top gedaan team en op naar de tweede helft met nog meer  
vertrouwen, wij kunnen het. 
                                                                                       Tom Martens 



 48 

Oplossing: 
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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 Paul Dijkstra vz. algemeen sc@jbcdehakhorst.nl 

Systeembeheer Eric Borst netw. hard-/

software  

webmas-

ter@jbcdehakhorst.nl 

Verhuur/party’s Vacant co. algemeen  

 Diny Lieben 2e co. bglieben@planet.nl 

Website Max Bremer  033-4942805 
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1) Barmedewerkers dienen tenminste 15  minuten vóór deze tijden aan-

wezig te zijn 

2) Let op!!! Op de genoemde tijden worden uitzonderingen gemaakt bij 

toernooien 
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