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Vooraf: 

In dit buutje nog enkele berichten van het jubileumjaar 2014 en 

informatie over de maanden januari, februari en deels maart 2015. 

 

Feestavond 21 november: 

Dit jaar hadden we een speciale reden om eens flink de bloemetjes 

buiten te zetten. Een feestavond i.v.m. met 25 jarig bestaan van onze 

vereniging. Vele leden en aspirant-leden meldden zich aan. Met een 

groot gezelschap vierden we het zilveren jubileum van onze vereniging. 

We huldigden 3 zilveren en 10 koperen jubilarissen. De speciaal voor 

het feestjaar beschikbaar gestelde set gegraveerde ballen werd verloot. 

Piet v.d. Braak kreeg ze in zijn bezit. Er werd volop genoten van de 

muziek, de dansvloer was regelmatig goed bezet, de aangeboden hapjes 

gingen er in als koek, de drank vloeide rijkelijk. Kortom: een geweldige 

avond. 

 

Jubilea: 

25 jaar lid van Jeu de Bouckles:  

Toon Constant, Rieky Fabrie en Jos Fabrie. 

12½ jaar lid van Jeu de Bouckles: 

Anneke Biemans, Nellie van Hees, Wim van Hees, Harrie Jans-Beeke, 

Frans v.d. Laar, Hans Pennings, Leo Peters, Grard School, Maria School 

en Erna Verstegen. Allemaal: Nogmaals proficiat 

 

Rabobank Clubkas Campagne: 
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Zoals al eerder gemeld, hebben we ons aangemeld voor de Rabo 

Clubkas Campagne. We hebben als bestedingsdoel aangegeven te gaan 

voor energiezuinige buitenverlichting. 

Leden van Rabobank hebben hun stem uitgebracht. Onze vereniging 

kreeg 188 stemmen. Daardoor kwam een bedrag van € 646,72 

beschikbaar voor de nieuwe verlichting. Stemmers, bedankt.  

 

AWC 2014-2015: 

Op zaterdag 29 november speelden we weer voor de Afdelings Winter 

Competitie (AWC). 

JdB1 won met 5-4 van Valkatties uit Nijmegen, JdB2 kreeg met 8-1 fors 

op zijn broek van Le  

Chateau uit Wijchen. 

Op 13 december speelde JdB1 tegen Boules de Boeuf 5 uit Oss. Met 4-5 

ging de winst naar de tegenstander. JdB2 versloeg Plop 5 uit Uden met 

6-3 

Op 10 januari werd de competitie hervat. JdB 1 ging op bezoek naar 

Mooie Boule in Berlicum en behaalde middels een 5-4 overwinning 2 

wedstrijdpunten binnen. JdB 2 mocht de strijd hervatten in Schijndel 

tegen Wij Liggen. Zij werden met 5-4 verslagen, maar 1 wedstrijdpunt 

mocht toch bijgeschreven worden. De laatste thuiswedstrijd werd 

gespeeld op 24 januari. JdB1 haalde een ruime overwinning tegen De 

Teerling uit Tiel. Uitslag 7-2. Prima. Jdb2 had het niet zo gemakkelijk. 

Ze sleepten een 5-4 overwinning uit het vuur tegen Boule de Boeuf uit 

Oss. De laatste twee wedstrijden waren uitwedstrijden. Op 7 februari 

verloren beide teams met 5-4 bij ’t Dupke in Sint Michielsgestel en bij 

Grave Superieur. De competitieafsluiting vond plaats op 28 februari. De 

laatste bezoeken leverden geen overwinningen op. Beide teams 

eindigden in hun klasse op een verdienstelijke 3
e
 plaats.  
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Dorpentoernooi 2014/2015: 
Op 8 december werd de wedstrijdenreeks hervat tegen Gemert 2. De 

zege ging naar Boekel met 10-8. Op 22 december speelden we tegen 

Lieshout 1. De winst ging naar Lieshout. Uitslag 11-7. Op 12 januari 

kreeg de competitie een vervolg tegen Aarle-Rixtel. Overtuigende werd 

er gespeeld. Uitslag: 12-6. Gemert 1 was onze tegenstander op 9 maart. 

 

Winteravondcompetitie (WAC) 2014-2015: 

Op 4 november zijn we weer gestart met de WAC. Liefst 61 leden 

hebben zich hiervoor ingeschreven. Bij de opening werd er nog eens op 

gewezen goed kennis te nemen van het reglement. Vanaf de eerste 

wedstrijdavond is er al meteen vinnig gestreden om de punten. 

De eerste serie van 7 wedstrijden speelden we voor kerstmis, de tweede 

serie volgde van 6 januari t/m 24 februari. Waar het toe leidt, zien we 

wel bij de prijsuitreiking op 28 maart bij de opening van het 

zomerseizoen. 

 

Ben Loeffen Kersttoernooi 2014: 

Op zondag 21december hebben we onder grote belangstelling het 13
e
 

kersttoernooi gespeeld om de Ben Loeffen Wisseltrofee. Voorafgegaan 

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

12.30 uur van start gaan. Door liefst 86 deelnemers werd er in 2 poules 

sportief gespeeld om deze bokaal te bemachtigen. Na veel spannende 

wedstrijden kon de uitslag tegen tien uur bekend gemaakt worden. Jan 

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 

Mieke van Hees. Naast de prijzen voor de beste 3 van het toernooi, was 

er ook een aardigheidje voor de deelnemers die eindigden op de plaatsen 

eindigend op 0 of 5. 
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Om in het teken te blijven van het 25 jarig jubileum, waren er eveneens 

prijzen voor degenen die eindigden op de plaatsen 25, 50 en 75. 

Daarbuiten waren er nog extra prijzen beschikbaar gesteld door Maria 

Loeffen voor de beste dame, de beste heer en laatste in de 

rangschikking. 

 

Oliebollentoernooi 29 december. 

Ook dit toernooi mag zich, ondanks de heersende griep, verheugen op 

veel deelnemers. 

Er werd door 65 

deelnemers gestreden om 

de titel :”Oliebol van het 

jaar 2014”. Na 3 

wedstrijden kon de uitslag 

bekend gemaakt worden. 

Bertus van Duijnhoven liet 

zich kronen tot oliebol van 

het jaar. Proficiat. 

De oliebollen werden dit 

jaar gebakken door Frans 

de Bruin en Jos Hoevenaars. Ze smaakten weer voortreffelijk. De 

glühwein vloeide rijkelijk. 

 

Nieuwjaarsboulen: Zondag 4 januari openden we het clubjaar met het 

nieuwjaarsboulen. Zoals gebruikelijk op zondag werd er om 10.00 uur 

gestart. Vrije inloop voor leden en asp. leden. 

Door ruim 70 leden/asp.leden werd 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 
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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. Ook de 

omgangsvormen naar elkaar toe tijdens de wedstrijden en oefenpartijen 

werden nog eens op een rij gezet.  

Laten we proberen om onze goede voornemens in de praktijk te 

brengen. 

 

Maandtoernooi januari: 

Het eerste toernooi in 2015 ging vliegend van start met maar liefst 68 

deelnemers. In 2 poules werden 3 wedstrijden gespeeld. Door de vlotte 

wisseling kon om 6 uur al tot de prijsuitreiking worden overgegaan. 

Frans van de Laar toonde zich de sterkste. Proficiat. De hele uitslag is te 

zien op de website. 

 

Zorgcentrum: 

Vanaf 9 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 tegen elkaar. Op de laatste wedstrijddag, 9 november, wordt deze 

competitie afgesloten.  

 

Tête à tête 2015: 

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 19 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. 
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Jaarvergadering 11 februari 2015.  
-werden Anneke de Bruin en Gerard v.d. Ven herkozen als bestuurslid;   

Proficiat! 

-werd alle verslagen goedgekeurd; 

-stemde men in met de begroting; 

-werd het jubileumjaar nog eens belicht; 

-komen elk jaar enkele activiteiten uit het jubileumjaar terug; 

-is dat in 2015 het pleintjestoernooi (zomerafsluiting) en het meisje-

jongentoernooi; 

-de leden van de ontbonden werkgroepen bij herhaling van hun activiteit 

weer paraat zullen zijn; 

-werden een paar bestuursbesluiten kenbaar gemaakt via de 

mededelingen; 

o intrekken wedstrijdlicentie als daar 2 jaar geen gebruik 

van wordt gemaakt door het bestuur; 

o men bij tussentijds wijzigen van de licentie zelf de extra 

kosten moet betalen: 

-worden alleen nog maar de rode wedstrijdcirkels gebruikt; 

één per baan en zonder gooi- en smijtwerk; 

meldden zich een aantal leden aan om samen de lief- en leedcommissie 

te vormen 

mag de wedstrijdleiding bij maandtoernooien rekenen op hulp van 

enkele leden uit de vereniging. 

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

Na de oproep in het vorige buutje zijn er 4 ideeën aangeleverd.  
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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 wens 

van Björn” 

Op maandag 27 april (Koningsdag) gaan we weer ons uiterste best doen, 

om een mooi bedrag te verzamelen voor dit doel.  

 

In memoriam:  

Op 10 februari overleed Christ Donkers. Christ was bijna 6 jaar lid van 

onze vereniging, een fanatieke speler, altijd goed gemutst, zeer sportief, 

gezellige buurter en liefhebber van een lekker glaasje wijn. Vaste 

deelnemer aan toernooien en uitwisselingen. Een vrijwilliger die 

maandelijks zijn hulp aanbood bij met middagje boulen van de 

bewoners van het Zorgcentrum. Al een tijdje sukkelend met zijn 

gezondheid, namen de klachten vanaf de jaarwisselingen snel toe. Nader 

onderzoek wees uit dat Christ ongeneeslijk ziek was. Zijn wens om 

thuis te sterven werd gehonoreerd. Zijn overlijden volgde nog vrij snel. 

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

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

dit verlies van Christ. Veel sterkte toegewenst. 

 

Carnaval 2015: 

Op zaterdag 14 februari hebben weer een gezellige carnavalsavond 

gevierd in het clubhuis. 

Na ontvangst met koffie/thee en koek werd de nieuwe prins ten tonele 

gevoerd. Na de nodige vragen, volgde de ontknoping. Martien v.d. 



 
 

8 

 

 

Elzen mocht dit jaar de carnavalsscepter zwaaien bij de boulesclub. 

Proficiat! Gedurende de avond kweet hij zich uitstekend van zijn taak. 

Hij reikte de nodige onderscheidingen uit en ging voor op de vloer. 

Daarna volgde een gezellig muzikaal optreden van Peter Smits.  

Heel gezellige meezingers werden te gehore gebracht, met als afsluiter 

het Brabants Volkslied. Ook werden we weer verrast door een buut. 

Toontje uit de Mortel. We konden volop genieten van zijn komische 

buut. De lachspieren werden op de proef gesteld.  

Ook de boulesballen kwamen weer te voorschijn. Het spelcircuit was 

uitgezet. Behendigheid, zuiverheid en een beetje geluk leverde een 

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

De avond werd afgesloten door een aantal zangvirtuozen. Opvallende 

rol speelden daarin Jos Hoevenaars en Leo Peters. 

Organiserend comité, bedankt voor deze schitterende avond. Goed 

georganiseerd, gevarieerd programma en heel gezellig. Echt de moeite 

waard om dit mee te maken. 

 

Maandtoernooi februari: 

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

Liefst 63 deelnemers 

schreven zich in. Zij speelden in 2 poules 3 wedstrijden. Dat de 

verschillen klein waren, bleek bij de prijsuitreiking. Prins Carnaval 

Martien v.d. Elzen werd dagwinnaar. Proficiat. 

 

Aanpassingen jaaragenda: 

 Opening Zomerseizoen: zaterdag 28/3 i.p.v. 29/3; 

 Fietsboulen maandag 27/4 i.p.v. zaterdag; 

 Lieshout – Boekel 11/6 i.p.v. 18/6. 

 Boekel- Helmond 11/5 


