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Vooraf: 

Het laatste buutje van 2012. 

Heel wat informatie betreffende de maanden oktober, november en deels  

december. We kijken ook al vooruit naar 2013. (Zie de bijgevoegde agenda) 

Uitgebreid komt het jaar 2012 nog aan de orde in het jaarverslag. 

Extra aandacht voor het eerste onderwerp. 

Lidmaatschap en licenties: 

 Elk jaar opnieuw zijn er leden die om een of andere reden  

afhaken als lid. Vaak heeft het te maken met problemen met de gezondheid 

of verminderde interesse. Enkele leden hebben al aangegeven dat ze  

daarom hun lidmaatschap per 1 januari willen beëindigen. Tussendoor  

stoppen kan wel, maar geeft contributieverplichtingen voor het hele jaar.  

Dus overweegt u om te gaan stoppen, geef dit dan tijdig voor 1 januari door  

aan het bestuur. 

 In de maand januari moeten de nieuwe licenties weer aan- 

gevraagd worden. Controleer de gegevens op je huidige licentie nauwkeurig  

en geef onjuistheden voor 1 januari door. Wil  je mee gaan spelen in de  

competities van afdeling 05, meld dit dan zodat een (W)edstrijdlicentie  

aangevraagd kan worden. Heb je een (W)edstrijdlicentie, maar ben je van  

plan om te stoppen met wedstrijden van de afdeling, dan ook graag even  

een berichtje. We zetten de licentie dan om in een C licentie. 

Voor leden die vanaf 2011 lid zijn, wordt nu de eerste licentie aangevraagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zomerafsluiting: 

Op zaterdag 27 oktober hebben onder koude, maar droge weersomstandig- 

heden met precies 100 deelnemers de zomer uitgeluid. 

Zowel binnen als buiten hebben we ons beste beentje voorgezet. 

We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om iedereen zowel binnen als  

buiten te laten spelen. Helemaal lukte dat niet. Maar door enkele spontane  

toezeggingen, hebben we het toernooi binnen het geplande tijdsbestek  

kunnen spelen. Mooi op tijd zijn we naar Nia Domo vertrokken, om er te  

genieten van een heerlijk buffet. Onder het buffet hebben we de  

dagwinnaars bekend gemaakt. Jan van Berlo en Leni Cootjans gingen dit  

jaar met eer strijken. Ook de jubilarissen zijn gehuldigd. 

Mia van Berlo, Thé en Tiny Hoevenaars werden in het zonnetje gezet  

vanwege 12½ jaar lidmaatschap. 

Leo Peters werd ook in de schijnwerpers geplaatst voor het verzorgen  

van de fotoreportages bij de diverse toernooien en evenementen  

gedurende vele jaren. 

En als laatste werden de winnaars van de tête à tête naar voren geroepen.  

Winnaar 2012 en dus clubkampioen: Benny Vesters ! Proficiat ! 

Truus van de Vondervoort toonde zich wederom de beste dame! Proficiat! 

 

AWC 2012-2013: 

In deze competitie zijn inmiddels al 5 wedstrijden gespeeld. In beide klassen 

wordt fel gestreden om de punten.  

Jeu de Bouckles1 staat 1
e
 en Jeu de Bouckles 2 staat 5

e
, maar op ruime  

afstand van de onderste. In dit team hebben enkele spelers af moeten haken  

in verband met hun gezondheid. Het team is inmiddels weer op sterkte  

gebracht. 15 december is de tweede competitiehelft gestart. 

Op 12 en 26 januari spelen ze thuis. Aanvang wedstrijden 12.00u.  

Toeschouwers zijn welkom. Succes verder. 

 

Dorpentoernooi: 

We hebben er twee wedstrijden opzitten. Aarle-Rixtel werd met 12-6  

verslagen en tegen Mariahout bleven we op 9-9 steken. 

Maandag 17 december spelen we tegen Erp. 

 

                   Gezellige  Kerstdagen  en …….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Winter Avond Competitie 2012 – 2013  
Deze competitie is gestart op 6 november. 54 leden hebben zich aangemeld. 

5 wedstrijdavonden zitten er inmiddels op. Met nog 2 wedstrijden te gaan  

kunnen we na 18 december een tussenstand opmaken. Wie dan geen  

5 wedstrijden gespeeld heeft, valt af voor de 2
e
 serie. Deze serie wedstrijden  

gaat op 8 januari van start. 

 

Trainingstijden aanpassing november 2012 

We blikken even terug. We kunnen  inmiddels al ruim een maand op  

maandagavond een partijtje boulen. Na een ietwat aftastende start maakt een  

vaste groep boulers gebruik van deze extra mogelijkheid. We geven zo in  

ieder geval wat meer spreiding en hebben de indruk dat steeds bewust wordt  

gekozen om deze mogelijkheid te benutten. We volgen de ontwikkelingen. 

Ook de zondagochtend mag zich verheugen in ruime belangstelling.  

De aanpassing is vlekkeloos verlopen. Men speelt iets langer achter elkaar  

en drinkt daarna nog gezellig een kopje koffie enz.  Iedereen vertrekt mooi  

op tijd en geniet zo nog van de rest van de zondag. 

 

Afsluiting zomer aspiranten: 

Ook met de aspiranten hebben we de zomer afgesloten. 

Op 7 november werd er door 34 aspiranten gestreden om de eer.  

Na de gevolgde trainingen kon het geleerde in de praktijk worden gebracht  

in een drietal echte wedstrijden. 

Bij de heren bleek Frans van Schijndel de sterkste ! Proficiat !  

Bij de dames ging Annie Slits er met de bokaal vandoor ! Proficiat ! 

 

Zorgcentrum St. Petrus 

Op 12 november hebben we met de bewoners van het zorgcentrum hun  

competitie afgesloten. Gedurende 10 maandagmiddagen zijn zij begeleid  

door enthousiaste vrijwilligers van onze vereniging. Als winnaar werd  

gehuldigd Han van Lankvelt. Aan alle overige deelnemers en de begeleiders  

en het bedienend personeel werd een herinnering uitgereikt. 

 

                          en een ‘boule’ geluk in 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vrijwilligersdag: 
Op 16 november vertrokken we met een bijna volle bus richting Limburg.  

Helaas moesten ook dit jaar weer een aantal vrijwilligers afhaken om  

persoonlijke of gezondheidsredenen Het jaarlijkse uitstapje werd gemaakt  

als dank voor het vele werk dat wordt verzet door onze vrijwilligers.  

Via vliegveld Beek, waar we na ontvangst met koffie en vla een interessante  

rondrit over en om het vliegveld beleefden, vertrokken we na de middag  

naar Valkenburg. Na een wandeling door het al in kerstsfeer gebrachte  

stadje belandden we uiteindelijk in het casino. 

Na uitleg konden we daar ons geluk beproeven. Bij sommige is het gelukt  

om zich even een heel klein beetje miljonair te voelen. Door iedereen was er  

voor een miljoen gelachen ! Al met al een prachtige dag.  

Anneke en Maria nogmaals bedankt voor het organiseren van deze dag. 

 

Eindemaand september/oktober/november: 

De bezetting was wisselend. Er werd respectievelijk door 54, 36 en 50   

deelnemers gestreden om de dagprijzen. 

Voor de uitslagen zie de website. Winnaars proficiat ! 

 

Boekel-Erp: 

Op zaterdag 8 december was Erp onze gast. Met liefst 20 spelers van Erp,  

tegen 24 van Boekel was Gerarda v.d. Ven afgetekend winnares met  

3 keer 13-2 op het scorebord. Proficiat ! 

 

Boekelnet: 

Verschillende ideeën werden aangeleverd om het bedrag van € 820,-- te  

besteden. Bedankt daarvoor.  

Na overleg is gekozen voor een nieuwe chocomel-, koffie- en heet water 

automaat. Na vakkundig werk door onze technische en waterdeskundige 

mannen is het apparaat in gebruik genomen. En de chocomel is heerlijk……! 

 

In memoriam  
Helaas moesten we afscheid nemen van ons clublid Frans van Berloo. 

Na maandenlange klachten kwam de diagnose ALS . Hoewel Frans op de  

banen de strijd wel aan kon, was hij in deze partij bij voorbaat degene  

die zou gaan verliezen. Dat het zo snel zou gaan , had niemand voorzien. 

We wensen Dora, kinderen en kleinkinderen sterkte voor de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA  2012 / 2013 

 

Maandag 24 december  2012  Kerst avond         Geen boulen !!! 

Dinsdag 25 december 2012     1
e
 Kerstdag         Geen boulen !!! 

Woensdag 26 december 2012  2
e
 Kerstdag         Geen boulen !!! 

 

Zaterdag 29 december 2012         13.00u  

    Einde Jaars Oliebollen Toernooi 

 

Maandag 31 december 2012      Geen boulen !!! 

Dinsdag  1 januari 2013     Geen boulen !!! 

 

Donderdag 3 januari 2013  Middag en Avond    : Nieuwjaarsboulen 

  Onder het genot van een drankje en een hapje brengen we samen met  

  leden en aspirantleden een toost uit op het Nieuwe Jaar ! 

 

Dinsdag 8 januari  19.00u wordt de Winter Avond Competitie hervat. 

   De volgende avonden zijn 15 – 22 – 29 januari, 5 – 19 – 26 februari. 

 

Zaterdag 12 januari   12.00u Afdeling Winter Competitie in Boekel 

        JdB1 – Oss                JdB2 – Grave 

 

Zaterdag 19 januari  13.00u Einde Maand Toernooi 

 

Zaterdag 26 januari  12.00u Afdeling Winter Competitie in Boekel 

       JdB1 – Wijchen           JdB2 – Nijmegen 

 

Maandag 28 januari Dorpen Toernooi in Gemert 19.00u 

       Boekel – Lieshout1 

 

Woensdag 6 februari  Jaarvergadering (hiervoor ontvangt u een uitnodiging) 

 

Zaterdag 9 februari Carnaval Toernooi  

 

Zaterdag 16 februari Afdeling Winter Competitie in Uden en Ammerzoden. 

 

Zaterdag 23 februari Einde Maand Toernooi 13.00u 

   

 

 
 

 

 

 

 


