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Bernardstraat 74, 5427 AN Boekel
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13e jaargang nr. 40, juli 2015
Vooraf:
Het tweede buutje van 2015.
Wat was het lang wachten op echt zomers weer. De
weersomstandigheden waren wisselvallig en speelden ons vaak parten
bij de diverse toernooien. Soms waren we zelfs genoodzaakt om binnen
te spelen. Vanaf eind juni is het echter prachtig zomerweer geweest. De
kou en de regen zijn we dan ook weer snel vergeten.
U treft informatie, verslagen en nieuws aan van de maanden maart,
april, mei, juni, juli en augustus. We kijken ook al verder vooruit. (Zie
de agenda op de achterkant)
Opening zomerseizoen:
In tegenstelling tot vorig jaar was het koud en druilerig weer.
Het terras was ingericht. Maar mondjesmaat werd er gebruik van
gemaakt.
76 deelnemers hadden zich ingeschreven om de overgang van binnen
naar buiten te vieren. De wedstrijden werden deels binnen en deels
buiten gespeeld. Het toernooi werd ingekort naar 3 wedstrijden.
Ook hebben we weer volop kunnen genieten van het lekkers uit de
frietkraam.
Aan het einde van het toernooi waren er naast de gebruikelijke
dagprijzen voor de drie beste dames en de drie beste heren ook nog
poedelprijzen voor de hekkensluiters. Dagwinnaars waren: Annie Slits
en Toon v.d. Boogaard. Beiden proficiat. De hele uitslag kunt u nalezen
op de website.

Dorpentoernooi 2014/2015:
Op 20 april hebben we gespeeld tegen Mariahout. Ondanks dat we maar
met 5 teams speelden, werd er met 12-6 gewonnen. Een tegenstander
die veel moeite heeft met spelregels, daar ook maar een loopje mee
neemt.
De laatste wedstrijd vond plaats op 8 juni. Erp was de tegenstander. Zij
werden ruimschoots verslagen. Uitslag 12-6.
Op zondag 14 juni werd het Dorpentoernooi afgesloten met een
mixtoernooi, gevolgd door een buffet en de prijsuitreiking. We werden
vertegenwoordigd door 6 leden van onze verening. Zij mochten de 3e
prijs in ontvangst nemen.
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. Op 28 maart bij de opening
van het zomerseizoen hebben we winnaars bekend gemaakt. Beste dame
over 20 wedstrijden is Nellie van Hees geworden. Bij de heren ging Jan
van Haandel met slechts 1 verliespartij als winnaar met de bokaal naar
huis.
De hele uitslag is te vinden op de website.
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T

rainen en oefenen:

Er schijnt toch nog wat onduidelijkheid te zijn over hoe wij bij
onze club omgaan met trainen en oefenen.
Als er leden zijn die graag willen trainen / oefenen, ( leggen, schieten
enz), dan kunnen zij dat in overleg met Jos Fabrie doen op de gewone
oefenavonden. Het is dan wel de bedoeling dat er gericht geoefend
wordt en niet dat je bv met zijn vieren een oefenpartijtje speelt als
training. Daarvoor moet je gewoon een nummertje in de hoed gooien.
Als je getraind hebt dan kun je in de tweede helft van de avond/middag
het geoefende in de praktijk brengen door gewoon weer mee te doen.
Als er een wedstrijd aan komt waar onze club aan meedoet ( BBU, AC,
AWC enz.) en je wilt daarvoor wat trainen als team dan is dat natuurlijk
mogelijk. Je speelt dan, als triplette of doublette met een ander team dat
ook meedoet met dezelfde wedstrijd, een oefenpartij. Het team moet wel
compleet zijn anders heeft oefenen natuurlijk geen zin. Het is dus niet
mogelijk om individueel wat leden bij elkaar te roepen om een
oefenpartijtje te spelen. Daarvoor moet je gewoon een nummertje in de
hoed gooien. Dit betekent wel dat je het een en ander goed moet
afspreken voordat de avond/middag begint.
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Opening zomerseizoen aspiranten:
Woensdag 1 april hebben we met 12 aspiranten het nieuwe
buitenseizoen geopend. De wedstrijden werden allemaal binnen
gespeeld i.v.m. de lage temperaturen en dreigende buien.
We hebben er een gezellig avondje van gemaakt.
Ook hier werd fel gestreden om de winst.
Nu al lieten enkele spelers zien tactisch en technisch het spel te
beheersen.
Dagwinnaar werd Albert van Berlo.
Hele uitslag op de website.
Fietsboulen 27 april koningsdag:
Och het was wat fris en we hadden de wind van voren. Maar toch
fietsten we dapper naar Vorstenbosch. Met 92 spelers en de nodige
toeschouwers genoten we van de mooie route en prachtige speellocatie.
Het was weer een onvergetelijke dag. We fietsten tenslotte voor het
goede doel.: “De Wens van Bjorn”. Fietsen en boulen om een bijdrage
te leveren aan die wens. Na thuiskomst was het nog gezellig boulen,
Voor de loterij stond een goedgevulde prijzentafel klaar. Het was goed
toeven op het terras van ons clubgebouw.
Om zes uur werd de cheque overhandigd aan de naamgever van het
doel: Bjorn Nabuurs. De opbrengst van die dag was € 1500,00. Een
prachtig bedrag.
De bokaal die er te winnen viel met al die wedstrijden ging dit jaar naar
Bertus van Duijnhoven. Proficiat.
De volledige uitslag vind je onder “uitslagen” op de website.
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Afdelingscompetitie (AC) 2015:
We hebben met 8 teams deelgenomen aan deze competitie. Jeu de
Bouckles 1 speelde in de hoofdklasse. Jeu de Bouckles 2 in de 1e
klasse. De overige teams in de 2e klasse.
We speelden de wedstrijden in Cuijk, Tiel, Uden en Oss.
Op 7 juni werd de balans opgemaakt.
Na het opmaken van de eindstand aan het einde van de derde
wedstrijddag, blijkt dat onze teams redelijk tot goed gepresteerd hebben.
Jeu de Bouckles 1 handhaaft zich in de hoofdklasse, Jeu de Bouckles 2
degradeert nipt. Eén overwinning komt men tekort. De overige teams
handhaven zich in de 2e klasse. Proficiat met de behaalde successen.
Uitwisselingen:

Op 11 april hebben we gespeeld in Boekel tegen Bakel. Met liefst 56
(29 van Boekel – 27 van Bakel) spelers speelden we 3 partijen. De
dagprijs aan Boekelse kant was voor Toos Verhofstad. Op zaterdag 5
september spelen we de return.
Deze vriendschappelijke ontmoetingen vinden plaats in een ontspannen
sfeer. De winnaar wordt beloond met een aardigheidje.
Op 21 mei hadden we voor het eerst een uitwisseling met de Helmondse
club “Littie of littie nie” in Boekel. Na ontvangst met het gebruikelijke
kopje koffie/thee speelden we een mixtoernooi. 44 spelers (20 Helmond
– 24 Boekel) gooiden hun partijen. Het werd een gezellige middag.
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Onderling werd er veel gebuurt. Aan het einde van de middag werd de
dagwinnaar bekend. Frans de Bruin was de beste.
Te zijner tijd volgt de return in Helmond.
Op 11 juni togen we met 17 boulers naar Lieshout. We werden daar
opgewacht door 26 spelers van Lieshout. Na de ontvangst met
koffie/thee speelden we 3 mixpartijen. We scoorden niet opperbest.
Alleen Piet v.d. Braak wist als enige Boekelse speler alle partijen te
winnen en was daarmee Boekels beste speler. Een gezellig toernooi dat
gespeeld werd onder een helder blauwe hemel en met zomerse
temperaturen. Op donderdag 24 september krijgen we een herkansing.
Lieshout komt dan op tegenbezoek.
Uitwisseling BBU:
De 1e wedstrijddag op 3 mei in Berlicum zijn we goed gestart. Met 21
gewonnen wedstrijden werden we tweede. Mooie Boule uit Berlicum
scoorde 22 overwinningen en Plop 17.
In Boekel op 12 juli kwamen we slecht voor de dag.
Slechts 15 partijen werden in winst omgezet. Berlicum en Uden
scoorden er flink op los. Hopelijk kunnen we in Uden op 7 september
alsnog aanspraak maken op de wisselbeker.
Spelers succes.

Jeu de boules club Plop
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Tête à tête 2015:
Dinsdag 31 maart is deze competitie van start gegaan. Met in totaal 54
deelnemers (28 in Poule A en 26 in Poule B)werd er gedurende 7
weken gestreden om het clubkampioenschap. De strijd om te
promoveren of om degradatie te voorkomen was groot. De uitslag van
deze competitie wordt pas bekendgemaakt op 29 augustus bij de
afsluiting van het zomerseizoen

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 Isabel van Erp (kleinkind van Betsie en Cor Verbrugge)
de gelukkige. (14 deelnemers)
In de groep van 9 t/m 12 jaar was Gitte van Os (kleinkind van Mien en
Mari van Haandel) de sterkste van de 24 deelnemers.
Na de nodige versnaperingen tijdens de wedstrijden en een snoepzak bij
vertrek, keerden de kinderen even na vieren weer tevreden naar huis
terug. In tegenstelling tot vorig jaar was het prachtig weer.
Maandtoernooi mei:
Het toernooi dat in het bos gespeeld zou worden, wordt voorafgegaan
door een onweersbui. Omdat de weersverwachting onzeker is, wordt
besloten om niet naar het bos te gaan. We spelen met 44 spelers op het
eigen complex. Dagwinnaar wordt Jan van Kilsdonk.
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Voor de uitslagen zie de website. Winnaar proficiat! Op een later
tijdstip zal indien het weer het toelaat, alsnog in het bos gespeeld
worden.
Boekel – Bonheiden:

Al vroeg in het seizoen stond de
ontmoeting met onze Belgische vrienden
op het programma. Met liefst 49 personen
arriveerde het gezelschap om goed half
tien. Na ontvangst met koffie/thee,
krentenbrood en koek startte om half 11
de 1e wedstrijd. Bonheiden bracht 14
teams mee. Omdat wij een team meer hadden, werd er elke ronde een
team uitgeloot. Na een matige start van onze kant, kwamen de spelers
van Jeu de Bouckles pas in de laatste rond goed op gang. Na 3 ronden
moest een achterstand van 4 wedstrijden weggespeeld worden. Omdat
dit lukte stonden we aan het einde van het toernooi gelijk: 28 – 28. Het
doelsaldo moest er aan te pas komen om de winnaar te bepalen. Boekel
+ 10. De wisselbeker, gloednieuw, mag een jaar lang pronken in onze
kantine. Geen enkel team wist alle wedstrijden te winnen. Het was een
gezellige, sportieve en gemoedelijke dag. De soep, de belegde broodjes
en de broodjes hamburger of worst smaakten geweldig lekker. Rond
18.45 uur vertrok de bus weer huiswaarts.
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Maandtoernooi juni:
Alhoewel aangekondigd was dat het weer zou verslechteren, hebben we
onder goede omstandigheden dit toernooi kunnen spelen. Dit toernooi
werd gespeeld met 44 spelers. In verband met afwezigheid van het
bestuur (bestuursdag in Grave) werd het toernooi geleid door Jan van
Haandel met assistentie van Henk Vesters. Zodoende kon dit toernooi
gewoon doorgaan. Zij hebben dit voortreffelijk gedaan. Jan Kroos was
de dagwinnaar. Proficiat. Totale uitslag op de website.
Boekels Boules Kampioenschap 2015:
Na 6 jaar te gast te zijn geweest op het Plein werd het toernooi
verplaatst naar onze eigen prachtige accommodatie “Sancta Maria” aan
de Bernhardstraat. Het toernooi bleef zoals het was maar dan op een
andere plek.
Voor het eerst ging de strijd om het Boekels Boules Kampioenschap.
Gelukkig waren er ook weer nieuwe teams. De weergoden waren ons
goed gezind. Onder ideale weersomstandigheden werd er gestreden door
49 tripletten. Toeschouwers en supporters waren in ruime getallen
aanwezig.
De deelnemers speelden in 2 poules voor wat ze waard waren. Na 4
wedstrijden konden de finalisten bekendgemaakt worden.
Na een spannende finale konden de prijzen uitgereikt worden aan Mari
van Haandel, Katrien van Haandel en René Mickers. Zij wonnen het
eerste Boekels Boules Kampioenschap.
Voor de volledige uitslag zie de website. Winnaars proficiat!
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AWC 2015-2016:
Inmiddels is er weer ingeschreven met 2 teams voor de
afdelingswintercompetitie.
Het wedstrijdschema is nog niet bekend. Let op het info-bord.
Supporters zijn van harte welkom.
Commissie Lief en Leed:
Onlangs zijn de dames die zich tijdens de jaarvergadering hebben
opgegeven voor het eerst bij elkaar geweest. Zij gaan structuur
aanbrengen in het registreren en bezoeken van zieken, jubilarissen en
nabestaanden van overleden leden. Zij verzorgen attenties en kaarten.
Zij verzamelen signalen betreffende zieke leden, jubilea, overlijden enz.
Heb jij informatie die betrekking heeft betreffende zieken, jubilarissen,
overlijden, laat het dan aan een van de leden weten.
Leden: Rieky Fabrie 322198
Francien van Helvoirt 322924
Sjan Kanters 322743
Betsie Vogels 322408
Truus v.d. Vondervoort 0413-213632

In memoriam:
Op 14 juli overleed Bart van de Ven. Bart was met zijn 87 jaar het
oudste lid van onze vereniging. Hij was ruim 8 jaar lid van onze
vereniging. Een opgewekte speler, goed gemutst, zeer sportief, gezellige
buurter, een man met humor. Al een tijdje sukkelend met zijn
gezondheid kwam het overlijden van Bart niet als een verrassing. Wij
wensen zijn naasten veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
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Jubilea:
Ook dit jaar vierden een aantal leden een huwelijksjubileum.
50 jaar getrouwd:
-Jan en Mia van Berlo;
-Jan en Mien van Sleeuwen.

40 jaar getrouwd:
Theo en Thea Versteegden.
Mutaties Ledenlijst:
Nieuwe asp. leden:
Karel en Dora v.d. Berg
Albert v.d. Loop
Jo van Haandel
Afgemeld:
Tonnie Vesters
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AGENDA :

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

Donderdag 30 juli Bezoek aan Huize Padua
Zaterdag 1 augustus KERMIS TOERNOOI
***** Aanvang wedstrijden 16.00u
Zondag 2 augustus KERMIS
GEEN boulen !

Maandag 10 augustus Bewoners St. Petrus
Zaterdag 29 augustus Afsluiting Zomer Pleintjes Toernooi.
****** Voor deze dag ontvang je hierbij een uitnodiging.
Zaterdag 5 september Bakel – Boekel in Bakel
Zondag 6 september Boekel – Berlicum – Uden in Uden
Woensdag 9 september Sancta Maria Dames Toernooi
***Aanvang 19.00u
Maandag 14 september Bewoners St. Petrus
Donderdag 24 september Boekel – Lieshout
****** Let op ! Aanvang 13.00u !
Zaterdag 26 september Maand Toernooi

13.00u
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