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Trainingstijden aanpassing november 2012 

 

Na een mooie nazomer staan de herfst en de winter  weer voor de deur . 

Als het slechter weer wordt zullen we weer binnen moeten gooien . 

Afgelopen winter was het op de dinsdagmiddagen erg druk, dat 

geldt ook voor de dinsdagavonden wanneer de Winter Avond Competitie 

of de Tête à Tête Competitie wordt gespeeld. 

Soms moest er in tripletten worden gegooid . Niet alle leden vonden dit prettig . 

Om de trainingstijden wat te verruimen en  zo de drukte wat te spreiden hebben  

wij besloten om vanaf 5 november 2012 ook op de maandagavonden te gaan  

jeu de boulen   vanaf 19.00u voor leden en aspirant-leden.   

Dit is dan tegelijkertijd wellicht een vervangende avond voor diegenen die  

niet mee doen aan de Winter Avond Competitie op de dinsdagavonden .  

Wij rekenen hierin op ieders medewerking , zodat we allemaal onze  

trainingsuren sportief en gezellig kunnen spelen .  

Op dinsdagavond 6 november 2012 zal de Winter Avond Competitie weer  

van start gaan. 

 

Daarnaast willen we graag de zondagmorgen aanpassen . 

Al een hele poos merken we dat er na de koffie ( 12.00 – 12.30u ) eigenlijk  

bijna nooit meer gegooid wordt en dat iedereen naar huis gaat . 

Daarom willen we voortaan starten om 10.00u en de deuren om half 1 sluiten . 

Deze aanpassing gaat in op zondag 4 november 2012 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Winter Avond Competitie 2012 – 2013  
Om een beeld te krijgen van het aantal deelnemers aan de Winter Avond  

Competitie willen we daarvoor laten inschrijven . 

Blok 1 : dinsdag 6 – 13 – 20 – 27 november   4 – 11 – 18 december 2012 

Blok 2 : dinsdag 8 – 15 – 22 – 29 januari        5 – 19 – 26 februari    2013 

Elke wedstrijdavond worden er 2 wedstrijden gespeeld . 

Je kunt inschrijven als je beschikbaar bent voor 2 blokken van  

7 wedstrijdavonden . 

Van elk blok moet je minstens 5  wedstrijdavonden kunnen spelen . 

  

Uitslagen diverse toernooien 

Kermistoernooi:  

Gespeeld op zaterdag 4 augustus onder prachtige weersomstandigheden. 

Liefst 154 deelnemers streden om de door de kermisexploitanten  

aangeboden prijzen. 

De hoofdprijs werd gewonnen door het koppel Jos Fabrie en Martin Eijsbouts. 

Zij speelden de finale tegen Piet v.d. Heuvel en Gerda Verbeek. 

De strijd om de 3
e
 en 4

e
 plaats (troostfinale) werd gespeeld door  

Jan Kroos en Joost Donkers tegen Gerarda v.d. Ven en Jan v.d. Ven.  

Hier trokken het koppel Jan Kroos en Joost Donkers aan het langste eind. 

 

Bonheiden: 

Op de warmste zaterdag van dit jaar vertrokken we om half 8 met  

48 personen naar onze Belgische vrienden in Bonheiden.  

Na een voorspoedige reis arriveerden we er om ongeveer half 10.  

We werden er hartelijk ontvangen met koffie en croissant.  

Na de wedstrijden zorgden ze voor heerlijke soep en brood.  

Tussendoor speelden we onder de hete zon onze wedstrijden. Helaas  

konden we de beker niet mee terugnemen naar Boekel. Bonheiden was echt  

te sterk voor ons. Volgend jaar in Boekel hopen we revanche te kunnen nemen. 

 

Eindemaand augustus: 

De bezetting was deze keer iets minder. Er werd op 25 augustus door  

41 deelnemers gestreden om de dagprijzen. 

Jo Bijvelds mocht zich dagwinnaar noemen. Proficiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakel-Boekel: 

Op zaterdag 1 september waren we te gast in Bakel. Jaarlijks spelen we hier  

zaterdags voor de kermis. Met 24 spelers uit Boekel, tegen 17 uit Bakel  

werden er drie wedstrijden gespeeld. Omdat het geen mix-toernooi is speel  

je vaak met en tegen je eigen clubleden. Harrie Geerts mocht als winnaar een  

mooie pen in ontvangst nemen. Proficiat. 

 

Sancta Maria Damestoernooi: 

Op woensdag 5 september speelden 42 dames het jaarlijkse damestoernooi.  

Met steun van Maria proberen de dames onderling in 3 wedstrijden de  

wisseltrofee te bemachtigen.  

Met de nodige verwennerij (gebak en worstjes) werden de wedstrijden  gespeeld. 

Tot dit jaar was er elke keer een andere winnares. Wat tot nu toe niet gelukt was,  

gebeurde dit jaar. Corry van Dalen wist voor de tweede keer te zegevieren.  

Knap gedaan. Proficiat. 

 

Berlicum-Boekel-Uden: 

Zondag 8 september vertrokken we om kwart voor tien met 10 teams op de  

fiets naar Uden. De 3
e
 onderlinge wedstrijd moest de beslissing brengen om  

te bepalen wie de wisselbeker in zijn bezit zou krijgen. 

Het weer was geweldig, de banen soms wat nukkig voor ons en de  

tegenstanders iets te sterk. 

Dagwinnaar  werd Berlicum, Boekel eindigde als tweede en Uden sloot de rij. 

Het toernooi over 3 wedstrijddagen werd in het voordeel van Berlicum beslist,  

met Uden als tweede en Boekel als laatste. 

Volgend jaar beter. 

 

Boekel-Lieshout: 

Het kan met het weer ook wel eens tegenzitten.  

Dinsdag 11 september moesten we helaas na buiten te zijn gestart al snel,  

door de regen gedwongen, naar binnen om daar verder te spelen.  

Onze 19 gasten uit Lieshout hadden er minder moeite mee dan de  

21 tegenstanders uit Boekel. Aan het einde van de middag prijkten zij met  

zijn drieën bovenaan in de uitslag. 

Boekels beste was Truus v.d. Vondervoort. Proficiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verder:  

Aspiranten opgelet: 

Omdat het niet voor ieder aspirantlid duidelijk is, geven we hier nog even aan  

op welke dagen  de aspiranten kunnen komen oefenen. 

Op dinsdagmiddag, donderdagmiddag 13.30 – 16.30u  

Donderdagavond 19.00 - 23.00u en zondagmorgen 10.30 – 13.30u. 

Vanaf 4 november op zondag 10.00 – 12.30u 

Vanaf 5 november ook op maandagavond 19.00 – 23.00u. 

Ook heeft ieder aspirantlid een brief gehad met informatie om deel te nemen  

aan trainingsavonden op woensdag 19 sept., 26 sept., 17 okt., 24 okt. en 31 okt. 

Vergeten?  

Snel aanmelden, want we beginnen woensdag met de eerste training 19.00 uur. 

 

Aspirantenlijst.  
Zoals jullie weten heeft onze club een leden stop bij 165 leden. 

Om de mensen op de wachtlijst tegemoet te komen is destijds het 

Aspiranten lidmaatschap in het leven geroepen. Dit houdt in dat deze  

Aspirantleden  beperkt gebruik mogen maken van onze accommodatie. 

Echter door de enorme toeloop van aspirantleden zijn wij genoodzaakt om 

ook hierin een grens te trekken . 

Op dit moment zijn er 48 aspirantleden . 

Het bestuur heeft in een bestuursbesluit vastgelegd dat :  

de aspirantledenstop is vastgesteld op 50.  

Diegenen die daarna nog aanmelden komen op een wachtlijst. 

 

Boekel Net: 

Dankzij jullie opgave via onze vereniging mochten we op  

dinsdag 28 augustus een cheque van   € 820,-- in ontvangst nemen.  

Heb je een goed idee om dit bedrag binnen de vereniging een goede 

bestemming te geven deponeer je idee dan in de ideeënbus in ons  

clubgebouw .Je vindt de ideeënbus op de ballenkast achter het prikbord. 

 

Afsluiting Zomer Seizoen  
Hierbij ontvangen de leden de uitnodiging voor de Afsluiting Zomer. 

Graag allemaal je briefje inleveren, dus ook als je niet komt ! 

 

Voor de Aspirantleden is het Zomer Afsluitings Toernooi op 

Woensdag 7 november .De uitnodiging hiervoor komt in oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


