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Vooraf: 

 

Het derde buutje van 2014. 

In het volgende buutje besteden we veel aandacht aan het jubileum. We 

proberen daarin vooral de jubileumactiviteiten vast te leggen. 

In tegenstelling tot vorig jaar diende het zomerse weer zich al vroeg aan. 

Waar kou en regen toen overheersten, was het nu vaak prachtig weer. U 

treft informatie, verslagen en nieuws aan van de maanden maart, april, 

mei, juni en juli. We kijken ook al verder vooruit. (Zie de agenda op de 

achterkant) 

 

Wist je dat : 

 

- de werkgroepen keihard aan het werk zijn om voor 

ons 25 jarig jubileum allerlei leuke dingen te organiseren 

- deze mensen er dan ook op rekenen dat jullie met velen 

heel enthousiast hier aan mee zullen doen 

- je ook op een iets minder actieve manier kunt meedoen 

door hier of daar( waar nodig ) wat mee te helpen 

- we al verschillende thema’s hebben gehad tijdens de 

maand toernooien 

- daaraan in ieder geval al heel veel leden enthousiast 

hebben meegedaan 

- we op 30 augustus  een Afsluiting Zomer Jubileum Speurtocht  

door Boekel hebben 
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- hieraan leden en aspirantleden mogen meedoen 

- informatie en opgave lijst hiervan op het prikbord hangt 

- onze dames op woensdag 3 september weer een verwen 

avond hebben met het Sancta Maria Dames Toernooi 

- de heren op die avond dus hun uiterste best doen om 

er een geslaagde avond van te maken 

- op zaterdag en zondag 27 en 28 september onze volgende 

grote jubileum activiteit plaats vindt 

je zeker moet zorgen dat je dan van de partij bent 

 

Dorpentoernooi: 

 

Op 17 maart speelden we de 4
e
 wedstrijd van dit toernooi tegen 

Mariahout. Een lastige tegenstander. We leden dan ook onze 2
e
 

nederlaag in dit toernooi. Mariahout zegevierde met 10 – 8. Een dikke 

week later op 25 maart stond de volgende wedstrijd op het programma. 

Lieshout 2, de kampioen van 2013, was de tegenstander.  

Deze kampioen werd letterlijk en figuurlijk van het veld gevaagd. Met 

liefst 14-4 werden de wedstrijden in Boekels voordeel omgebogen. Op 

28 april werd de wedstrijd tegen Lieshout 1 gespeeld. De teams hielden 

elkaar in evenwicht 9-9. 

De laatste wedstrijd van het programma werd op 12 mei glansrijk 

gewonnen van Aarle-Rixtel. 

De afsluiting op 25 mei werd dit jaar goed bezocht door de Boekelse 

boulers. We eindigden als 3
e
 in het totaalklassement. 
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Zorgcentrum: 

 

Vanaf 18 februari hebben we met de bewoners van het zorgcentrum 

maandelijks een onderlinge competitie gespeeld. Met behulp van de 

vrijwilligers spelen ze op de 2e of 3
e
 maandag van de maand 

wedstrijden tegen elkaar. Zij doen dat met veel plezier. Wie met de 

bokaal naar huis gaat, weten we in november. 

 

Maandtoernooi maart: 

 

Dit thematoernooi gaat de boeken in als ballentoernooi. Voor alle 

deelnemers en bezoekers was er een broodje gehaktbal. De bezetting 

was voortreffelijk. Liefst 72 deelnemers streden om de dagprijzen. Deze 

waren allemaal in de vorm van ballen. Winnares was Lenie Cootjans op 

wedstrijduitslag, omdat Karin v.d. Ven hetzelfde saldo had na 3 

wedstrijden. 

Voor de uitslagen zie de website. Winnaars proficiat! 

 

Opening zomerseizoen: 

 

In tegenstelling tot vorig jaar was het prachtig weer. 

Het terras was ingericht en kon naar hartenlust gebruikt worden. 

Liefst 94 deelnemers hadden zich ingeschreven om de overgang van 

binnen naar buiten te vieren. Alle wedstrijden konden buiten gespeeld 

worden. 

De wedstrijdleiding verscheen in nieuwe outfit. Met op de achterkant 

het woord “Official” aangebracht door de zoon van Jos en Rieky Fabrie. 

Bedankt daarvoor. 
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Naast de gebruikelijke dagprijzen voor de drie beste dames en drie beste 

heren werd ieder lid in het kader van het jubileumjaar verrast met een 

nieuw zomershirt. Wel in bruikleen. Qua kleur en opdruk en goed 

geslaagde keuze van het bestuur in samenspraak met onze hoofdsponsor 

Van Haandel Camperbouw. Dagwinnaars waren: Piet v.d. Braak en Jo 

Bijvelds. Beiden proficiat. De hele uitslag kunt u nalezen op de website. 

 

 

In memoriam:  

 

Op 5 april overleed volkomen onverwacht Jeanne Vesters. Jeanne was 

bijna 7 jaar lid. Zeker in het begin was Jeanne veel op de banen te 

vinden. Ze was een geducht tegenstandster en een fijne maat om mee te 

spelen. Ze gaf zich niet gemakkelijk gewonnen. De laatste jaren werd 

haar deelname aan toernooien en uitwisselingen in verband met haar 

gezondheid onmogelijk. Steeds bleef de hoop bestaan om nog eens terug 

te keren op de baan. De laatste maanden leek het er op, dat dit zou 

lukken. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Vanuit de club hebben we 

naar Tiny ons medeleven laten blijken. Tiny veel sterkte toegewenst. 

Op vrijdag 11 juli overleed Betsie Engel. Nadat in februari 

geconstateerd was dat ze ongeneeslijk ziek was, bleef ze toch vechten 

voor verbetering en genezing. Betsie was ruim 5 jaar lid van onze 

vereniging. 

Ze kwam bijna wekelijks om haar sociale contacten te verstevigen en 

om recreatief een balletje te gooien. Soms waagde ze zich aan een 

toernooi. We hopen dat San en Ria met de steun vanuit de vereniging dit 

verlies kunnen dragen. Veel sterkte toegewenst. 
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Maandtoernooi april: Paastoernooi:  

 

Liefst 64 boulers schreven zich in. Ook nu weer kon er gespeeld worden 

onder goede weersomstandigheden. Tijdens de wedstrijden werden de 

spelers en gasten gesterkt door het nuttigen van de nodige gekookte en 

gekleurde paaseieren. Winnaar van dit toernooi: Frans de Bruin. 

Proficiat. 

 

Fietsboulen: 

 

Onder werkelijk ideale omstandigheden hebben we op 26 april, 

Koningsdag, met 94 spelers en de nodige toeschouwers genoten van de 

mooie route en prachtige speellocaties. Het was weer een geweldige 

happening. Voor de loterij stond een goedgevulde prijzentafel klaar. 

Iedereen heeft veel plezier aan deze dag beleefd. Het goede doel werd 

goed gesteund. 

De opbrengst was dan ook geweldig. 

De Stichting Wensambulance mocht een cheque van € 1650,00 in 

ontvangst nemen 

Met dank aan iedereen.  

Voor de uitslagen zie de website. Winnaar Maria van Vorst, proficiat! 

!!!Een bedankje van de Wensambulance na afloop deed ons ook weer 

goed. 
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Afdelingscompetitie (AC) 2014: 

 

We hebben met 8 teams deelgenomen aan deze competitie. Jeu de 

Bouckles 1 speelde in de 1
e
 klasse. De overige teams in de 2

e
 klasse. 

We speelden de wedstrijden in Venray, Ammerzoden en Schijndel. 

Op 2 juni kon de balans opgemaakt worden. 

Na het opmaken van de eindstand aan het einde van de derde 

wedstrijddag, blijkt dat onze teams goed gepresteerd hebben. 

Jeu de Bouckles 1 (Frans de Bruin, Cor Constant, Jan van Haandel en 

Tonnie Vesters)eindigt als 3
e
 in de 1

e
 klasse en dwingt daarmee 

promotie af naar de hoofdklasse. Jeu de Bouckles 2 (Henk van Haandel, 

Nellie van Hees, Wim van Hees en Tiny Vesters)wordt 1
e
 in de 2

e
 

klasse A en promoveert naar de 1
e
 klasse. De overige teams handhaven 

zich in de 2
e
 klasse. Proficiat met de behaalde successen. 

 

 

Tête à tête 2014: 

 

Dinsdag 1 april is deze competitie van start gegaan. Tijdens de eerste 

wedstrijdavonden was het prachtig weer. Gedurende 7 weken is er 

gestreden om het clubkampioenschap. De strijd om te promoveren of 

om degradatie te voorkomen was groot. De uitslag van deze competitie 

wordt pas bekendgemaakt tijdens onze eerste jubileum activiteit. ( 30 

augustus) 
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Kind-/kleinkindtoernooi: 

 

Ook dit jaar was er in de meivakantie weer een middag gereserveerd 

voor de kinderen c.q. kleinkinderen. In twee poules werd er sportief 

gespeeld om de blijvende herinnering te bemachtigen. In de groep van 6 

t/m 8 jaar was Jorg de Klijn de gelukkige. (12 deelnemers) 

In de groep van 9 t/m 12 jaar was Kim Donkers de sterkste van de 29 

deelnemers.  

Na de nodige versnaperingen tijdens de wedstrijden en een snoepzak bij 

vertrek, keerden de kinderen even na vieren weer tevreden naar huis. 

Tijdens dit toernooi moesten we de oversteek maken naar binnen i.v.m. 

hevige regenval.  
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Bostoernooi: 

 

In tegenstelling tot vorig jaar, toen pas op het laatste moment beslist kon 

worden of het toernooi in het bos gespeeld kon worden, was er dit jaar 

goed weer voorafgegaan aan de wedstrijddag zelf. 

In het bos was het zeer aangenaam om te spelen en op het thuishonk viel 

het ook best mee. 

Met 72 deelnemers was dit toernooi goed bezet. Toos Verhofstad was 

de beste deze dag. 

Voor de uitslagen zie de website. Winnaar proficiat! 

 

Pleintoernooi: 

 

Eindelijk waren de weergoden ons goed gezind. Onder ideale 

weersomstandigheden werd er gestreden door 53 tripletten. 20 Teams 

minder is erg veel. Niet alleen dit jaar maar ook de voorgaande jaren is 

het aantal leden dat meedoet heel erg weinig! Jammer dat het 

pleintoernooi niet de aandacht krijgt die het verdiend. Het is elk jaar 

toch een hele klus voor de commissie Pleintoernooi. We komen hier 

zeker tijdens de jaarvergadering op terug. 

De deelnemers speelden in 2 poules voor wat ze waard waren. 

Na een spannende finale konden de 1
e
 prijzen uitgereikt worden aan 

Rick van Oorschot, Niels Swinkels en Marco Verbruggen. 

Voor de volledige uitslag ziet de website. Winnaars proficiat! 
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Maandtoernooi juni: 

 

Alhoewel aangekondigd was dat het weer zou verslechteren, hebben we 

onder ideale omstandigheden dit toernooi kunnen spelen. Dit toernooi 

werd gespeeld met vaste doubletten. Het spelen in deze vorm was een 

veelgeuite wens bij de vorig jaar ingevulde enquête. Liefst 29 teams 

streden om de dagprijzen en de eer. Dat de teams zeer aan elkaar 

gewaagd waren bleek uit de duur van de wedstrijden. Punten werden 

moeizaam gescoord. Slechts 2 doubletten haalden ongeschonden de 

finish. Zij wonnen dus 4 partijen. 

Dagwinnaars waren Nellie van Hees en Henk van Haandel. Proficiat. 

Voor de uitslagen zie de website.  

 

Bezoek Bonheiden: 

 

Op zaterdag 19 juli vertrokken met een 

goed bezette bus om half 8 naar België voor 

onze jaarlijkse uitwisseling met Bonheiden. 

Na ontvangst met koffie/thee en croissant, 

vooraf gegaan door 1 minuut stilte als medeleven met de Nederlandse 

slachtoffers van de vliegramp, gingen we met liefst 18 tripletten de 

strijd aan met onze Belgische vrienden. Onder wederom zeer hoge 

temperaturen, net als 2 jaar geleden, werden de partijen gespeeld. Toch 

viel de hitte mee door de bewolking die af en toe de zon wat temperde.  

Verder: 

-tegen 16.00u licht dreigend onweer, maar dit zette niet door 

-goede sfeer onderling 

-na de wedstrijden kop soep met brood gekregen 

-eigenlijk een kei gezellige dag tot ...... de uitslag werd verteld! 
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-zware nederlaag voor Boekel ( ik geloof 20 - 52 ) 

De beker blijft dus in Bonheiden na 3 overwinningen!!!! 

Volgend jaar mogen wij weer optreden als gastheer. Hopelijk met meer 

sportief succes. 

Uitwisselingen: 

 

Al op 15 maart hebben we gespeeld in Boekel tegen Bakel. Met liefst 48 

(25 van Boekel – 23 van Bakel) spelers speelden we binnen en deels 

buiten 3 partijen. De dagprijs aan Boekelse kant was voor Anny Peters. 

Op zaterdag 6 september spelen we de return. 

Deze vriendschappelijke ontmoetingen vinden plaats in een ontspannen 

sfeer. De winnaar wordt beloond met een aardigheidje.  

Op 26 juni togen we met 21 boulers naar Lieshout. We werden daar 

opgewacht door 29 spelers van Lieshout. Na de ontvangst met 

koffie/thee speelden we 3 mixpartijen. We scoorden de 2
e
 en 3

e
 plaats. 

Jan v.d. Elzen (Sparren) was Boekels beste speler.  

Op 12 september komt Lieshout in Boekel op bezoek. 

De uitwisselingen met Erp zijn van het jaarprogramma afgevoerd. Erp is 

niet meer in staat voldoende spelers bij elkaar te krijgen voor 

evenwichtige ontmoetingen.. 

 

Uitwisseling BBU: 

 

De 1
e
 wedstrijddag in Uden zijn we goed gestart. Met 23 gewonnen 

wedstrijden werden we dagwinnaar. Mooie Boule uit Berlicum scoorde 

15 overwinningen en Plop 22. 

In Berlicum op 29 juni kwamen we minder goed uit de strijd. Slechts 14 

overwinningen werden er behaald. Berlicum was thuis afgetekend 

winnaar met 27 winstpartijen. 
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Zij hebben in de tussenstand de leiding genomen. Plop staat 2
e
 met 41 

overwinningen. 

Hopelijk kunnen we in Boekel op 7 september door het thuisvoordeel 

alsnog aanspraak maken op de wisselbeker. 

Spelers succes. 

 

AWC 2014-2015: 

 

Inmiddels is er weer ingeschreven met 2 teams voor de 

afdelingswintercompetitie. 

Het wedstrijdschema is inmiddels bekend. Let op het info-bord 

Onze teams spelen thuis op 18-10; 1-11; 29-11; 13-12 en 24-01 

(zaterdagen). 

Supporters zijn van harte welkom. 

 

Jubilea: 

Ook dit jaar hadden we weer een aantal leden die een huwelijksjubileum 

vierden. 

 

50 jaar getrouwd:  

-Nellie en Jan van Grinsven; 

-Betsie en Toon v.d. Boogaard; 

_Feli en Piet van Haandel. 

 

40 jaar getrouwd: 

-Betsie en Jan Vogels; 

-Corry en Bennie van Dalen; 

-Gerda en Piet v.d. Aa. 

Alle bruidsparen: Proficiat. 
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AGENDA : 

Zaterdag 2 augustus  Kermis Toernooi Leden en 

aspirantleden      

Aanvang wedstrijden  16.00u 

Zondag   3 augustus   Kermis            GEEN Boulen !!!! 

Zaterdag 30 augustus  Afsluiting Zomer Jubileum Speurtocht 

door Boekel  

Info op het prikbord Leden en 

Aspirantleden 

Zondag 31 augustus  Boucult GEEN Boulen!!!! 

Woensdag 3 september     Sancta Maria Dames Toernooi 

Aanvang wedstrijden 19.00u  Leden 

Zaterdag 6 september        Bakel – Boekel    in Bakel  Leden 

Zondag 7 september   Boekel – Berlicum – Uden   in Boekel 

Dus ….. geen vrij boulen !!!! 

Zaterdag 27 september Jubileum Activiteit 

Receptie /  Marathon        

Leden/aspirantleden/ Genodigden 

Zondag 28 september   Jubileum Open Dag 

Presentatie /  Tentoonstelling                  

voor belangstellenden 

 

 

 


