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Vooraf: 

 

Het eerste buutje van 2014. 

U treft informatie, verslagen en nieuws aan van de maanden december, 

januari, februari en maart. We kijken ook al verder vooruit.  

 

Eindemaand november: 

Op 23 november was het laatste reguliere maandtoernooi. 

Voor het eerst werd er weer binnen gespeeld. De animo was iets minder 

dan normaal, maar met 49 deelnemers nog aardig bezet. In één poule 

werden de wedstrijden afgewerkt. Dagwinnaar: Jo Hendriks. Proficiat. 

 

Kersttoernooi 2013: 

Op zondag 22 december hebben we onder grote belangstelling het 12
e
 

kersttoernooi gespeeld om de Ben Loeffen Wisseltrofee. Voorafgegaan 

door een mis ter intentie van de overleden leden kon dit toernooi om 

12.00 uur van start gaan. Door liefst 84 deelnemers werd er in 2 poules 

sportief gespeeld om deze bokaal te bemachtigen. Na veel spannende 

wedstrijden kon de uitslag om half negen bekend gemaakt worden. 

Henk van Haandel bleek voor de 2
e
 keer de beste van dit toernooi. 

Proficiat. Hij mag een jaar lang met de trofee pronken. Beste dame dit 

jaar was ToosVerhofstad. Naast de prijzen voor de beste 3 van het 

toernooi en de beste dame was er ook een aardigheidje voor de 

deelnemers die eindigden op de plaatsen eindigend op 0 of 5. 
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Oliebollentoernooi 29 december. 

Ook dit toernooi mag zich verheugen op veel deelnemers. 

De oliebollen werden wederom gebakken door Frans en Frans. De 

glühwein vloeide rijkelijk. Er werd door 73 deelnemers gestreden om de 

titel: “Oliebol van het jaar”. Nadat in 2012 de dames het heft in handen 

hadden genomen, waren het deze keer weer de heren die de boventoon 

voerden. Grard Verwegen liet zich kronen tot oliebol van het jaar. Naast 

de gebruikelijke waardebon was er een extra prijs. Tonnie Vesters 

schonk een tegoedbon voor een theatervoorstelling naar keuze voor 2 

personen in “Het Speelhuis”in Helmond.  

 

Nieuwjaarsboulen 2 januari 2014: 

Zowel ’s middags als ’s avonds werd door veel leden gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid om elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe 

jaar en daar gezamenlijk een toast op uit te brengen. De voorzitter 

benadrukte nog eens duidelijk welke functie de club voor de leden heeft. 

Naast het boulen staat lief en leed met elkaar delen op een hoog plan. 

De plannen voor het jubileumjaar werden deels bekend gemaakt. De 

mededeling, dat daarnaast in dit jubileumjaar ook nog een set speciaal 

gegraveerde wedstrijdballen te winnen valt, is duidelijk in goede aarde 

gevallen. 

 

Maandtoernooi januari: 

Dit was het eerste thematoernooi in het jubileumjaar. Liefst 66 

inschrijvingen. Verdeeld over 2 poules werd er gestreden om de 

dagprijzen. Bij de opening werd duidelijk dat het alles met snert te 

maken had. Na de 2
e
 wedstrijd kregen alle deelnemers een kop snert 

aangeboden. Bij de prijsuitreiking waren het uitsluitend “snertprijzen”. 

Dat het een toernooi was met kleine verschillen, bleek bij de 
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prijsuitreiking. De bovenste drie hadden allemaal 22 pluspunten. De 

uitslag van de 1
e
 wedstrijd is dan bepalend. Lenie Cootjans werd 

daardoor de dagwinnaar. Proficiat. 

 

Dorpentoernooi: 

Op 27 januari speelden we de 3
e
 wedstrijd van dit toernooi tegen 

Gemert 1. Onze strijdlust leverde een 14 – 4 zege op. In maart volgen de 

4
e
 en 5

e
 wedstrijd op respectievelijk 17 en 25 maart. Kijkers zijn altijd 

welkom. 

 

Zorgcentrum: 

Vanaf 17 februari zijn we weer met de bewoners van het zorgcentrum 

gestart om maandelijks een onderlinge competitie te spelen. Met behulp 

van enthousiaste vrijwilligers strijden ze  op de 2e of 3
e
 maandag van de  

maand wedstrijden tegen elkaar. Op de  laatste wedstrijddag, 10 

november,  wordt deze competitie afgesloten.  
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Tête à tête 2014: 

Ook dit jaar wordt er weer gestreden in 2 poules. Dat poule A bestaat uit 

28 deelnemers is zeker. Hoeveel deelnemers er zich aanmelden voor 

poule B is pas duidelijk op 20 maart. De duur van het toernooi is dan 

pas bekend. In de week voor de opening van het seizoen ontvangt iedere 

deelnemer het wedstrijdschema en het reglement. Verdere 

bijzonderheden worden dan ook bekend gemaakt. 

 

 

Uitwisselingen: 
We starten dit jaar al vroeg met de uitwisselingen. Op zaterdag 15 maart 

komt Bakel op bezoek. De lijst met inschrijvingen is al gevuld. Het is 

voor het eerst dat we tegen Bakel binnen spelen. Wie weet is het echter 

zo’n mooi weer, dat we de buitenbanen opzoeken. 

 

.AWC 2013-2014: 

Op zaterdag 30 november speelden we de laatste thuiswedstrijd van 

2013. 

Beide teams verkeerden in goede vorm. JdB1 verschalkte de koploper 

het Dupke 3 met 6-3. 

JdB2 won met dezelfde cijfers van Boeles de Boeuf 4. Allebei 3 

wedstrijdpunten. Prima. 

Op 14 december was de buit niet groot. Jeu de Bouckles 1 liet de volle 

winst in Huissen, Jeu de Bouckles 2 pakte wel een overwinning in 

Zaltbommel. Goed voor 2 punten. 

4 januari werd de competitie thuis voortgezet met wederom 2 

overwinningen. Jeu de Bouckles pakte 2 winstpunten, Jeu de Bouckles 2 

veroverde er 3. Op 18 januari tijdens de laatste thuiswedstrijden werden 

er wederom de nodige punten bijeengespeeld. JdB1 was te sterk voor 
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De Teerling 2 uit Tiel. De maximale wedstrijdpunten werden 

binnengehaald door een 6 – 3 overwinning. JdB2 moest de overwinning 

aan Wij Liggen 3 uit Schijndel laten. Ze verloren met 4 - 5. Toch nog 

goed voor één wedstrijdpunt. 

De laatste 2 competitie wedstrijden werden uit gespeeld. Op 1 februari 

was JdB 1 te gast bij Valkatties in Nijmegen. De wedstrijd werd 

winnend met 2-1 afgesloten. JdB 2 kwam in Grave bij Grave Superieur 

niet verder dan 3 winstpartijen. Te weinig voor één wedstrijdpunt. 

De laatste competitiedag hield JdB 1 “Het Dupke” van het 

kampioenschap af. Alhoewel Boekel verloor met 5-4, kwam “Het 

Dupke” 1 wedstrijdpunt tekort en ging de titel naar Lingewaard 

(Huissen). Knap gedaan. Uiteindelijk eindigde dit team op de 4
e
 plaats.  

JdB 2haalde de volle buit op in Oss tegen Boules de Boeuf. Zij 

beëindigde de competitie op de 3
e
 plaats. Beide teams hebben deze 

competitie goed gepresteerd. Voor de volledige uitslag kun je terecht op 

het infobord. 

 

In memoriam:  

Op 24 januari overleed Harrie van Moorsel. Harrie was bijna 7 jaar lid. 

Zeker in het begin was Harrie een fanatieke speler. De laatste jaren werd 

zijn deelname aan toernooien en uitwisselingen in verband met zijn 

gezondheid steeds minder. Soms werd een middenweg gevonden door 

wisselende deelname met zijn vrouw Martha. Wel bleef hij regelmatig 

verschijnen, om onder het genot van een wijntje de wedstrijden te 

volgen. Altijd positief, altijd klaar voor een praatje. Gezelligheid was 

heel belangrijk voor hem. 

Vanuit de club hebben we naar Martha ons medeleven massaal betuigd. 

Als clubgenoten hopen we bij te kunnen dragen aan het verwerken van 

dit verlies van Harrie. Veel sterkte toegewenst. 
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Winteravondcompetitie (WAC) 2013-2014: 

Op 7 januari zijn we weer gestart met de WAC. Na de eerste cyclus van 

7 wedstrijden waren er nog 57 spelers over. Ook tijdens het 2
e
 gedeelte 

van deze competitie werd er heftig gestreden om de overwinningen. 

Winst of verlies zaten soms kort bij elkaar. De finish van het toernooi 

werd gehaald door 55 spelers. Waar het allemaal toe geleid heeft, zien 

we wel bij de prijsuitreiking bij de opening van het zomerseizoen. De 

standaarden voor de beste dame en de beste heer staan al klaar. 

 

Jaarvergadering 19 februari 2014. (Zie bijgevoegd verslag) 
 -werd Ad Houtman herkozen als bestuurslid; Proficiat! 

 -blijft de bestuurssamenstelling daardoor hetzelfde; 

 -werd er weer een tipje opgelicht van de sluier wat betreft het 

jubileumjaar; 

 -werden alle verslagen goedgekeurd; 

 -stemde men in met de begroting; 

 -werd het goede doel gekozen fiets/boulen; 

 -werden een aantal bestuursbesluiten kenbaar gemaakt via de 

mededelingen; 

o Intrekken wedstrijdlicentie als daar 2 jaar geen gebruik 

van wordt gemaakt; 

o Gastspelers niet meer uitgenodigd mogen en kunnen 

worden i.v.m. de drukke bezetting en de invoering van 

het asp. lidmaatschap 

o De maandagavondopening beëindigd wordt m.i.v. 31 

maart i.v.m. met geringe belangstelling 

 -werd de medewerking gevraagd om te stemmen op BoeVenKar 

(ook te zien in de carnavalsoptocht). 
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Fietsboulen/Goede doel: 

Elk jaar staat de dag van het fietsboulen in het teken van het goede doel. 

Na de oproep in het vorige buutje zijn er 5 ideeën aangeleverd.  

Tijdens de jaarvergadering werd elk idee gepromoot door de indiener. 

Door de leden werd daarna een keuze gemaakt uit de ingediende ideeën. 

De leden hebben gekozen voor: “De Wensambulance”. 

Op zaterdag 26 april (Koningsdag) gaan we weer ons uiterste best doen, 

om een mooi bedrag te verzamelen voor dit doel.  

 

Maandtoernooi februari: 

Ook nu was er weer volop belangstelling voor het 2
e
 thematoernooi. 

Liefst 63 deelnemers 

schreven zich in. Zij werden verwend met heerlijke pannenkoeken. 

Maria School en Tonnie Vesters hanteerden de pan en Anneke de Bruin 

en Maria Loeffen zorgden voor de aanvoer van het beslag. Een zeer 

geslaagd pannenkoekentoernooi. Sjef van de Vondervoort werd 

dagwinnaar. Proficiat. 

 

Carnaval 2014: 

Op zaterdag 1 maart hebben weer een gezellige carnavalsavond gevierd 

in het clubhuis. 

Na ontvangst met koffie/thee en koek werden we verrast door een buut 

van Ben v.d. Walle uit Zeeland. Hij was op zoek naar een vrouw. 

Komisch hoe hij eraan kwam, maar ook weer van verlost werd. 

Daarna volgde een gezellig muzikaal optreden van Jacqueline Mermans 

en Ine de Rijk.    

Heel gezellige meezingers werden te gehore gebracht, met als afsluiter 

het Boekels Volkslied. Daarna werd de nieuwe prinses ten tonele 
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gevoerd. Na de nodige vragen, volgde de ontknoping. Sjan Kanters 

zwaait dit jaar de carnavalsscepter bij de boulesclub. Proficiat! 

Ook de boulesballen kwamen weer te voorschijn. Het spelcircuit was 

uitgezet. Behendigheid, zuiverheid en een beetje geluk leverde een 

winnaar op. Henk van Haandel kan voorlopig weer snert eten. 

De avond werd afgesloten door een aantal zangvirtuosen. Opvallende 

rol speelde daarin Jan v.d. Elzen van de Neerbroek. 

Organiserend comité, bedankt voor deze schitterende avond. Goed 

georganiseerd, gevarieerd programma en heel gezellig. 

       

 

Deze keer geen agenda: 

 

Aangezien de volledige agenda nog is uitgereikt tijdens de 

jaarvergadering geen agenda op de achterzijde van dit Buutje. 

 

 

Op naar de lente….. 

 

 


