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Petanque vereniging “Jeu de Bouckles”

Bernardstraat 74, 5427 AN Boekel

T: 0492-324508, E: info@jeudebouckles.nl, I: www.jeudebouckles.nl.
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AGENDA  
DECEMBER 2020 – JANUARI, FEBRUARI 2021
Fijn zal het zijn als we weer een balletje 
kunnen gooien , maar vooral ook om elkaar 
weer te zien en te spreken. Hoewel we in de 
goede richting lijken te gaan, zullen er in 
december nog geen evenementen kunnen 
plaatsvinden. 
Dus geen Ben Loeffen Kerst Toernooi en ook 
geen Oliebollen Toernooi. Jammer ! Maar he-
laas !
Hopelijk kunnen we het nieuwe jaar fit en 
gezond inzetten met onze gebruikelijke ac-
tiviteiten en wedstrijden.

Dus… nevenstaande positieve agenda is on-
der heeel veeel voorbehoud.

Januari 2021
Vr. 1 jan.: Nieuwjaarsdag . Geen boulen
Za. 3 jan.: Nieuwjaarsboulen, 10.00-13.30 uur
Winter Avond Competitie maandag en dins-
dagavond 19.00 uur:
4 en 5, 11 en 12, 18 en 19, 25 en 26 januari
Za 30 jan.: Maandtoernooi, aanvang 11.00 
uur 
Februari 2021
WAC: 1 en 2, 8 en 9, 22 en 23 februari
Wo. 10 febr.: Jaarvergadering, 19.30 uur
Zo 14 febr.: Carnaval         
Za 27 febr.: Maandtoernooi, aanvang 11.00u.

De hele planning is natuurlijk afhankelijk 
van de omstandigheden.
We houden jullie zo goed mogelijk op de 
hoogte!
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VOORAF
Het derde buutje van 2020.
Na een onderbreking van enkele maanden 
waarin we weer langzaam enkele activitei-
ten konden opstarten, zijn we sinds half 
oktober weer terug bij af. Accommodatie 
gesloten. Niet meer gezamenlijk boulen, 
niet meer even bijpraten, weg de zo nodige 
sociale contacten. Een vervelende situatie 
waarvan het einde nog niet in zicht is. We 
blijven uitzien naar betere tijden.
U treft enige informatie, een paar verslagen 
en wat nieuws aan van de maanden septem-
ber, oktober en november.. We kijken ook al 
verder vooruit. (Zie agenda op achterkant).
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LIDMAATSCHAP:
Elk jaar opnieuw zijn er leden die om een of 
andere reden willen afhaken als lid.
Vaak heeft het te maken met verminderde 
interesse, gezondheid of bijvoorbeeld ver-
huizing. Enkele leden hebben al aangege-
ven dat ze daarom hun lidmaatschap willen 
beëindigen. Wil je je lidmaatschap beëindi-
gen laat het dan z.s.m. weten.
Doorgeven aan de ledenadministratie (Mari 
of Tonny v.Haandel) vóór zondag 13 decem-
ber.
Wij kunnen dan de veranderingen nog tijdig 
melden bij de NJBB. Mutaties moeten vóór 
1 januari op het bondsbureau binnen zijn. 
Zijn we later, dan moeten we voor een heel 
jaar contributie afdragen.

LET OP!!!!
Aspirant-leden hebben onlangs een brief 
ontvangen waarin uitleg is gegeven over 
het ontstaan van de aspiranten ledenlijst 
(Zie hieronder)
Jaren geleden hadden wij bij Jeu de Bouck-
les een ledenlijst en een wachtlijst. 
Op de wachtlijst stonden de mensen die 
zich hadden opgegeven om lid te willen 
worden en die moesten wachten totdat er 
plaats kwam op de ledenlijst. Op een be-
paald moment was de wachtlijst zolang 
dat het erg lang duurde voordat je je eerste 
ballen mocht gaan gooien bij onze club. Om 
het wachten op het lidmaatschap en het 

daadwerkelijke meedoen met onze club 
wat te verzachten werd de aspirantenlijst 
ingevoerd zoals we die nu kennen. Elk jaar 
stroomden er verschillende aspirant-leden 
naar de ledenlijst. 
Helaas na verloop van tijd ging de aspiran-
tenlijst een eigen leven lijden. D.w.z. dat 
verschillende leden op deze lijst geen lid 
meer wilden worden en aangaven, wanneer 
ze aan de beurt waren om lid te worden, 
liever op de aspirantenlijst wilden blijven 
staan. En dat was niet het doel waarvoor 
wij die lijst hebben gemaakt. Het liep op 
een bepaalde tijd zo uit de hand dat er wel 
plaats was om lid te worden maar niemand 
op de ledenlijst in wilde stromen. Dat kan 
toch eigenlijk niet de bedoeling zijn. Het is 
toch raar dat we de ledenlijst bijna niet vol 
krijgen terwijl er 50 man/vrouw op de aspi-
rantenlijst staan. Een ander punt is dat het 
op verschillende oefendagen zo druk is dat 
lekker jeu de boulen vaak niet mogelijk is.
We heffen daarom de aspirantenledenlijst 
per 1 januari op.
De aspiranten hebben een keuze kunnen 
maken of ze verder willen als lid of de club 
willen verlaten.
Als ze zich aanmelden komen ze op de 
wachtlijst, maar mogen ze als overgangs-
regeling wel komen boulen zoals voorheen. 
Nieuwe aanmeldingen worden zoals voor-
heen op de wachtlijst geplaatst.

SANCTA MARIA DAMESTOERNOOI:
Op woensdag 9 september was het zover. 
Na ruim 6 maanden weer spelen in toer-
nooivorm. Met een heleboel aanpassingen 
en strenge regelgeving mocht er weer een 
toernooi gespeeld worden. Om proef te 
draaien werd er voor gekozen om te star-
ten met het damestoernooi. De aanmeldin-
gen stroomden binnen. Er mochten echter 
slechts 40 dames spelen. Hierdoor vielen de 

LEDENNIEUWS

CLUBJUBILEUM:
30 jaar lid: 1 juli 2020
Jan van Kilsdonk.
We hebben daar gelukkig nog aandacht aan 
kunnen besteden. Jan is toen verblijd met 
een boeket. Hij was daar zeer mee vereerd 
12½ jaar lid: 
Een keer per jaar worden de leden die het 
koperen lidmaatschap vieren tijdens de 
Zomerafsluiting gehuldigd. Omdat we geen 
toernooien hebben kunnen houden waar ie-
dereen kan en mag komen, zullen we t.z.t. 
als we in betere omstandigheden verkeren 
daar nog de nodige aandacht aan besteden.
Maar vanaf deze plek alvast proficiat:
Ad van Dijk, Leen Emonds, Jos van Haare, 
Tonny Thomas, Ties van den Tillart, Karin 
van de Ven, Pieta van de Ven en Theo Ver-
steegden.

IN MEMORIAM: 

Op maandag 14 september is Gerarda van 
der Ven overleden. 
Gerarda meldde zich aan als lid in 2008. Al 
snel had ze het spelletje onder de knie en 
voelde ze zich thuis bij onze vereniging. Ze 
vertoonde zich al vrij snel bij de clubtoer-
nooien, uitwisselingen en de diverse exter-
ne competities. Veel wedstrijden werden in 
winst omgezet. Fijn maatje om mee te bou-
len, moeilijk te bestrijden als tegenstander. 
Zeer sportief. Trots op haar eigen prestaties, 
maar ook zeker op die van haar kleinkinde-
ren. 
Met hen of haar eigen kinderen present bij 
het jaarlijkse Kermistoernooi en de Boekel-
se Kampioenschappen.
Zij was jarenlang vrijwilliger. Zorgde er mee 
voor dat het gebouw er spic en span uitzag.
Trouwe begeleidster bij de maandelijkse 

boulesmiddag voor de bewoners van “Sint 
Petrus”.
Attent, behulpzaam, sociaal bewogen en ge-
zellig in de omgang.
In 2014 werd ze ernstig ziek. Na haar herstel 
pakte ze de draad weer op. Maar toen ze op-
nieuw ziek werd en te horen kreeg dat me-
dische behandeling geen zin meer had werd 
boulen al gauw onmogelijk. Steeds moest 
ze stapjes terug zetten, het lichaam werd 
langzaam gesloopt. Deze wedstrijd was niet 
te winnen.
Als clubgenoten hopen we bij te kunnen 
dragen aan het verwerken van dit verlies. 
Kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

*********************

Op zaterdag 17 oktober overleed Jan van 
Kilsdonk
Ruim 30 jaar lid. Bijna vanaf de oprichting 
van onze club was hij samen met Truus ac-
tief in onze vereniging. Beiden ook als vrij-
williger. Van Truus moesten we al in 2016 
afscheid nemen. Vanaf dat moment had Jan 
het moeilijk. Hij kon niet wennen aan het 
alleen zijn. Toen Jan problemen kreeg met 
zijn gezondheid trok hij zich steeds vaker 
terug. Van bijna altijd aanwezig naar bijna 
altijd afwezig. Soms een vluchtig bezoek. 
Rusteloos en eenzaam. Na een korte ople-
ving kwam de gevreesde ziekte weer terug. 
De strijd was verloren.
In betere tijden was Jan een prominente 
bouler. Een geduchte tegenstander. Niet 
te beroerd om aanwijzingen en verbeter-
punten aan te geven. Voor velen een leer-
meester. Tactisch en technisch speler van 
hoog niveau. Present bij maandtoernooien, 
interne competities, uitwisselingen, exter-
ne competities op regionaal en districtsni-
veau. Vaak is Jan als winnaar gehuldigd.. We 
zullen hem missen
Veel sterkte voor zijn kinderen en kleinkin-
deren die nu beide ouders moeten missen.
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laatste aanmeldingen af. Inzet de wisseltro-
fee. Na uitleg van de diverse regels werd om 
19.15 uur het startsein gegeven. Onder een 
bewolkte hemel met een heerlijke tempe-
ratuur werden de wedstrijden ontspannen 
en gezellig afgewerkt. Zo nodig werd op tijd 
gespeeld. Na de 1e ronde werden de dames 
wederom verwend met gebak. Na de twee-
de ronde zorgden “de mannen” voor een 
bordje met wat lekkers. Tussendoor werden 
ook nog warme snacks aangeboden. On-
danks de tijdsregel werd het wederom een 
latertje. 
Marjolijn Vereijken scoorde met 3 winst-
partijen het hoogste saldo en mocht de 
wisselbeker en een blijvende herinnering in 
ontvangst nemen. Haar naam komt als der-
tiende op de wisselbokaal. Zij mag een jaar 
lang pronken met de trofee. Proficiat. 
De totale uitslag en foto’s zijn te zien op de 
website 

BNPC 2020-2021:
Op zaterdag 19 september zijn de competi-
tiewedstrijden van de Nationale Petanque 
Competitie (NPC) gestart. Drie teams van 
onze club nemen daar aan deel. Diverse pro-
tocollen moesten in acht worden genomen. 
Deze competitie was echter van korte duur.
Door Corona is de hele competitie afgelast.

MAANDTOERNOOI SEPTEMBER:
Op zaterdag 26 september speelden we het 
maandtoernooi. Na wederom een prach-
tige, soms hete zomer was het weer danig 
veranderd. De herfst was voelbaar. Winde-
rig, bewolkt en maar 15 graden. Gelukkig 
was het droog. Na het nodige voorwerk la-
gen de banen er prima bij. Alle wedstrijden 
moesten buiten afgewerkt worden. I.v.m. 
coronaregelgeving mochten er maar 10 ba-
nen gebruikt worden en was er maar plaats 
voor 40 deelnemers. Omdat de animo om 
mee te spelen groot was, werd een aantal 
spelers uitgeloot. Om 17.00 uur was ieder-
een uitgespeeld en kon de uitslag bekend 
worden gemaakt. Maar één speler haalde 4 
overwinningen en was daarmee afgetekend 
winnaar. Piet v.d. Wijst stak er duidelijk bo-
venuit. Hij mocht de 1e prijs in ontvangst 
nemen. Proficiat. De volledige uitslag is te 
lezen op de website.

DORPENTOERNOOI 2020/2021:
Dit toernooi vindt dit seizoen niet plaats. 
Corona is de spelbreker.

MAANDTOERNOOI 
VAN OKTOBER EN NOVEMBER: 
Afgeblazen.
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WINTERAVONDCOMPETITIE (WAC) 2020-2021
We dachten het voor elkaar te hebben. 2 
speelavonden  (maandag en dinsdag) van 
maximaal 24 spelers per keer. Maar door de 
aanscherping van de coronamaatregelen 
was dit ook niet meer haalbaar.

COMPETITIE ZORGCENTRUM:
Op 9 maart hebben diverse bewoners van 
het zorgcentrum en omwonenden een keer 
kunnen spelen. De maandelijks competi-
tie kon nadien niet meer gespeeld worden 
i.v.m. Corona. 

GOEDE DOEL:
Elk jaar staat Koningsdag met het fietsbou-
len in het teken van het goede doel. Elk jaar 
opnieuw kon je jouw idee aanmelden via de 
ideeënbus. Omdat dit jaar het fietsboulen 
niet is doorgegaan blijft het aangedragen 
en gekozen idee “De Wensboom” staan voor 
de volgende editie van het fietsboulen.

BEN LOEFFEN KERSTTOERNOOI 2020:
Ook hier gooit Corona roet in het geplande 
evenement.

NIEUWJAARSBOULEN:
Zondag 3 januari staat het nieuwjaarsbou-
len gepland. Zal waarschijnlijk wel verval-
len.

VRIJWILLIGERSDAG:
Op vrijdag 6 november stond het jaarlijkse 
uitstapje gepland. Helaas. 

KERSTKAART:
Ondanks het vroege tijdstip toch al de kerst-
kaart van 2020. We voegen die kaart jaarlijks 
bij het laatste buutje van het jaar. Dit jaar 
verschijnt het laatste buutje wat eerder dan 
gewend. Vandaar.
De kaart werd wederom door Frans Vesters 
gemaakt. Bedankt daarvoor.

RABO CLUBKAS SUPPORT 
(Voorheen: Rabobank Clubkas Campagne):
We hebben ons na het succes van vorig jaar, 
wederom aangemeld voor de Rabo Clubkas 
Campagne. We hebben als bestedingsdoel 
aangegeven de vervanging van de zittingen 
van de buitenbanken.
Leden van Rabobank mochten 5 stemmen 
uitbrengen, waarvan maximaal 2 op onze 
vereniging. De overige 3 stemmen moest 
men uitbrengen op andere verenigingen.
U mocht stemmen van 5 oktober t/m 25 ok-
tober. Op 9 november is de uitslag bekend 
gemaakt.
De uitgebrachte stemmen leverden € 769,72 
op. Geweldig. € 85,81 meer als vorig jaar. 
Stemmers, bedankt.

HERHALING REANIMATIE/AED:
Hopelijk in 2021


