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13
e
 jaargang  nr. 43,  juli 2016 

Vooraf: 

Het tweede buutje van 2016. 

Zomers weer. Wat is dat eigenlijk? De weersomstandigheden waren 

wisselvallig en belemmerden ons bij de diverse toernooien. Regen in 

overvloed. Warm en droog weer een zeldzaamheid. Soms waren we 

zelfs genoodzaakt om binnen te spelen. 

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

maart, april, mei, juni en juli. We kijken ook al verder vooruit. (Zie de 

agenda op de achterkant) 

 

Parkeerplaats: 

We hebben een vriendelijk verzoek. 

Willen degenen die met de auto komen, deze s.v.p. op de verharde 

parkeerplaats plaatsen en niet meer in de berm voor het clubgebouw. 

Middels borden op het hekwerk hebben we dat kenbaar gemaakt. 

 

EHBO: 

Op het info-bord hangt een brief waarin wordt aangegeven dat je deel 

kan nemen aan een workshop EHBO. Nog maar een paar leden hebben 

zich gemeld, terwijl het er op leek dat daar grote behoefte aan was. Wij 

wachten op meer aanmeldingen. Het is een eenmalige bijeenkomst 

waarin wat basiskennis wordt behandeld en enkele vaardigheden 

worden geoefend.  

 

mailto:info@jeudebouckles.nl
http://www.jeudebouckles.nl/


 
 

2 

 

 

Huishoudelijk Reglement: 

Het huishoudelijk reglement is met een artikel aangevuld.  

Artikel 17 (nieuw) luidt: Bij opzegging of overlijden vindt geen 

restitutie van de contributie plaats. 

Artikel 18 (voorheen art. 17) In alle gevallen waarin het Huishoudelijk 

Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

 

EHBO: 

Op het info-bord hangt een brief waarin wordt aangegeven dat je deel 

kan nemen aan een workshop EHBO. Nog maar een paar leden hebben 

zich gemeld, terwijl het er op leek dat daar grote behoefte aan was. Wij 

wachten op meer aanmeldingen. Het is een eenmalige bijeenkomst 

waarin wat basiskennis wordt behandeld en enkele vaardigheden 

worden geoefend.  

 

Maandtoernooi februari:  

Het 2
e
 maandtoernooi van 2016 had liefst 72 deelnemers. Het 

vervroegde tijdstip had niemand over het hoofd gezien. De deelnemers 

speelden in 2 poules 3 wedstrijden. De verschillen waren wederom 

klein. Ties van de Tillart werd eerste. Proficiat. De hele uitslag kunt u 

nalezen op de website. 

 

AWC 2015-2016: 

Het laatste restant van de competitie verliep zeer spannend voor JdB2. 

Wel of geen kampioen worden. Op 5 maart werd een ruime 

overwinning behaald bij Boules de Boeuf 4 (7-2), maar de laatste 

wedstrijd op 12 maart tegen L’Ammerzo 2 ging helaas verloren met 4-5. 

Daardoor werd men afhankelijk van de uitslagen van de concurrenten 
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op de laatste speeldag 19 maart. Zelf vrij. Gelukkig lieten zowel Plop, 

Le Chateau en Mooie Boules de nodige steken vallen en kon op 21 

maart de kampioensvlag uit. Voorafgaande aan de start van de tête à tête 

competitie op 29 maart 2016 werd het team gehuldigd. Prachtige 

prestatie. Proficiat. 

JdB1speelde op 5 maart tegen De Teerling uit Tiel en won deze 

wedstrijd met 5-4. Op 19 maart werd de competitie afgesloten tegen 

Beek 3. Het laatste wedstrijdpunt werd verdiend. Het team eindigde als 

6
e
 in 4

e
 klasse C. 

 

Hoofdsponsor: 

Tijdens de opening van het zomerseizoen kon meegedeeld worden dat 

er een belangrijke stap was gezet wat betreft de overgang naar een 

nieuwe hoofdsponsor. Sjoerd van Haandel van: “Van Haandel 

Interieurbouw” volgt van “Van Haandel Camperbouw” op als 

hoofdsponsor. Middels een storting van           € 500,--  in het 

kledingfonds is een goede gewoonte voortgezet. Reclameborden zijn 

aangepast worden. Van Haandel Interieurbouw bedankt. 

Van Haandel Camperbouw bedankt voor de jarenlange sponsoring van 

onze club. Door jullie bijdragen aan het kledingfonds hebben we ons 

altijd keurig kunnen presenteren. Ook de prachtige prijzen die jaarlijks 

beschikbaar werden gesteld voor de Tête à tête vielen goed in de smaak. 

Nogmaals hartstikke bedankt. 

 

Opening zomerseizoen: 
Onze tuinlieden hadden de buitenbanen weer netjes op orde gebracht. 

We hadden buiten de veranda en de fietsenstalling afgeschermd. 

De fietsenstalling was voor het eerst net als de veranda voorzien van 

inpasbaar zeildoek. Eveneens was daarin te zien en te horen de 
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uitbreiding van onze geluidsinstallatie, grotendeels gefinancierd uit de 

opbrengst van de Rabo Clubkas Campagne.  

De planken van de buitenbanken waren opnieuw geschilderd en weer 

aangebracht. Bedankt schilders en technische dienst. 

Met de lente in aantocht werd het seizoen geopend. De temperatuur 

bleef echter onder de 10 graden. Op een klein buitje na bleef het droog. 

84 deelnemers hadden zich ingeschreven om de overgang van binnen 

naar buiten te vieren. De 4 wedstrijden werden allemaal  buiten 

gespeeld.  

Ook hebben we weer volop kunnen genieten van het lekkers uit de 

frietkraam. 

Aan het einde van het toernooi waren er dagprijzen voor de drie beste 

dames en de drie beste heren. Dagwinnaars waren: Truus v.d. 

Vondervoort en Jan v.d. Elzen Sparren. Beiden proficiat. De hele uitslag 

kunt u nalezen op de website. 

 

Tête à tête 2016: 
Dinsdag 29 maart is deze competitie van start gegaan. Met in totaal 55 

deelnemers (28 in Poule A en 27 in Poule B) werd er  gedurende 7 

wedstrijdavonden gestreden om het clubkampioenschap. In verband met 

gure weersomstandigheden werden de wedstrijden op 12 en 26 april of 

deels gespeeld of in zijn geheel afgelast. Op 17 en 24 mei werden deze 

wedstrijden alsnog gespeeld .De strijd om te promoveren of om 

degradatie te voorkomen was groot. De uitslag van deze competitie 

wordt pas bekendgemaakt op 27 augustus bij de afsluiting van het 

zomerseizoen 
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Dorpentoernooi 2015/2016: 

Op 7 maart hebben we gespeeld tegen Nijnsel. Een nieuwe 

tegenstander. Voor het eerst aanwezig bij dit toernooi. Het werd een fijn 

avondje boulen. Serieus, maar wel gezellig. Beide teams waren aan 

elkaar gewaagd. De uitslag werd uiteindelijk 9-9. De volgende wedstrijd 

werd gespeeld op 18 april. Lieshout 1 was de tegenstander. Wij werden 

nipt verslagen. Uitslag 8-10. De laatste wedstrijd werd op 2 mei tegen 

Aarle-Rixtel gespeeld. Deze wedstrijd werd winnend afgesloten. Uitslag 

12-6. 

Op zondag 29 mei werd het Dorpentoernooi afgesloten met een 

mixtoernooi, gevolgd door een buffet en de prijsuitreiking. We werden 

vertegenwoordigd door 15 leden van onze verening. Na jaren in de top 3 

van het klassement te zijn geëindigd, moesten we dit jaar genoegen 

nemen met een bescheiden klassering. 

 

Winteravondcompetitie (WAC) 2015-2016: 

Op 3 november ging de WAC van start. Liefst 63 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 volop gestreden om de punten. 

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

serie volgde van 5 januari t/m 23 februari. Op 20 maart bij de opening 

van het zomerseizoen hebben we winnaars bekend gemaakt. Beste dame 

over 20 wedstrijden is Corry van Dalen geworden. Bij de heren ging Jos 

Fabrie als winnaar met de bokaal naar huis. 

De hele uitslag is te vinden op de website. 

 

Opening zomerseizoen aspiranten: 

In verband met de geringe opgaven voor dit toernooi werd dit afgelast. 
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helaas 

Fietsboulen 27 april Koningsdag: 

Och, wat was het koud en buiig. We vonden het niet verantwoord om 

onder die omstandigheden op pad te gaan. We bleven in Boekel. Met 

een opkomst van 88 spelers werd een volledig binnentoernooi gespeeld 

over 3 wedstrijden. In 2 poules werd er gestreden om de fietsbokaal. Het 

werd weer een onvergetelijke dag. In de loop van de middag groeide het 

aantal bezoekers. Ze zochten een plaatsje in de kantine of op het 

verwarmde terras. Voor de loterij stond een goedgevulde prijzentafel 

klaar. Het was goed toeven in het clubgebouw. 

Om half 7 werd de cheque overhandigd aan de voorzitter van de 

Stichting “Speeltrein” Gérard van Berlo. De opbrengst van die dag was 

€ 1600,00. Een prachtig bedrag.  

De bokaal die er te winnen viel, ging dit jaar naar Harrie Coppens. 

Proficiat. 

De volledige uitslag vind je onder “uitslagen” op de website. 

 

Afdelingscompetitie  (AC) 2015: 

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

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

We speelden de  wedstrijden in Sint Michielsgestel (24 april) koud, 

Ammerzoden (22 mei)  nat en Venray (12 juni) warm en deels nat. 
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Op 12 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 7 mocht de 3
e
 prijs in de 2

e
 klasse in ontvangst nemen. 

Door de nieuwe competitiestructuur verdwijnt dit toernooi na 11 jaar 

van de agenda. 

Wat er voor in de plaats komt, is nog afwachten. 

 

Uitwisselingen: 

Op 18 april hebben we gespeeld in Boekel tegen Bakel. Met 41  (23 van 

Boekel en 18 van Bakel) spelers speelden we 3 partijen. Boekel bezette 

de bovenste 5 plaatsen. De dagprijs aan Boekelse kant was voor Martien 

van Doren. Op zaterdag 3 september spelen we de return. 

Deze vriendschappelijke ontmoetingen vinden plaats in een ontspannen 

sfeer. De winnaar wordt beloond met een aardigheidje.  

Op 9 juni togen we met 22 boulers naar Lieshout. We werden daar 

opgewacht door 36 spelers van Lieshout. We speelden 3 mixpartijen. 

We scoorden opperbest. Toon v.d. Boogaard werd algemeen winnaar. 

Door 3 partijen te winnen behoorden Jan van Haandel en Piet v.d. Braak 

eveneens tot de prijswinnaars. Een gezellig toernooi dat gespeeld werd 

onder een helder blauwe hemel en met zomerse temperaturen. Op 

donderdag 15 september krijgen we Lieshout op bezoek.  

Op 21 juni zouden we eindelijk de return met de Helmondse club “Littie 

of littie nie” spelen. Door geringe belangstelling van weerszijden werd 

deze uitwisseling afgelast 

 

Uitwisseling BBU: 

De 1
e
 wedstrijddag op 1 mei in Boekel  zijn we redelijk gestart. Na een 

bewolkte en koude start tijdens de 1
e
 wedstrijd, nam de zon bezit van de 
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banen en speelden we onder betere omstandigheden. Met 20 gewonnen 

wedstrijden werden we tweede. Mooie Boules uit Berlicum scoorde 23 

overwinningen en Plop 17. 

In Uden op 10 juli werd de onderlinge competitie voortgezet. Slechts 18 

partijen werden in winst omgezet. Berlicum en Uden scoorden 

aanzienlijk beter. Wel legden we beslag op 1
e
 en 3

e
 plaats  in het 

dagklassement. Hopelijk kunnen we in Berlicum op 4 september alsnog 

aanspraak maken op de wisselbeker. 

Spelers succes. 

 

Kind-/kleinkindtoernooi: 

Ook dit jaar was er in de meivakantie weer een woensdagmiddag 

gereserveerd voor de kinderen c.q. kleinkinderen. Op 4 mei werd in 

twee poules sportief gespeeld om de blijvende herinnering te 

bemachtigen.  

Naast de vele opa’s en oma’s waren er ook veel ouders aanwezig om de 

kinderen aan te moedigen. In de groep van 6 t/m 8 jaar was Meike van 

Grinsven (kleinkind van Trees van Grinsven) de winnares. (11 

deelnemers) 

In de groep van 9 t/m 12 jaar was Jessy de Groot (kleinkind van Piet en 

Mieke de Groot) de sterkste van de 25 deelnemers. 

Na de nodige versnaperingen tijdens de wedstrijden en een snoepzak bij 

vertrek, keerden de kinderen rond vieren weer tevreden naar huis terug. 

Het was net als vorig jaar prachtig weer. 

 

In memoriam:  

Op 6 mei overleed Piet Swinkels. Piet meldde zich in juni 2012 samen 

met Annie aan als aspirant-lid. Met grote regelmaat verscheen Piet om 

zijn partijtjes te spelen en om gezellig nieuwtjes uit te wisselen. Sinds 



 
 

9 

 

 

januari 2014 lid. In verband met zijn gezondheid was hij een tijdje 

thuisgebonden. Toen hij met “mobiele zuurstof” op pad kon, maakte hij 

daar gretig gebruik van.  

Toen er nieuwe klachten kwamen wees nader onderzoek uit, dat Piet 

ongeneeslijk ziek was. Al snel volgde zijn overlijden. Vanuit de club 

hebben we naar Annie ons medeleven massaal betuigd. Als clubgenoten 

hopen we bij te kunnen dragen aan het verwerken van dit verlies van 

Piet. Veel sterkte toegewenst. 

Op 28 mei overleed Jan van den Elzen van de Neerbroek. Samen met 

Johanna vanaf 1 april 2001 lid van onze vereniging. Bij de bouw van het 

nieuwe clubhuis actief als timmerman. Graag in voor een praatje. 

Deelnemer aan diverse toernooien en uitwisselingen. Vaak present om 

een balletje te gooien. Soms moeilijk te bestrijden. Meermaals winnaar.  

Als een donderslag bij heldere hemel kwam het bericht over zijn ziek 

zijn in februari binnen. Uiterlijk niets aan de hand, van binnen woekerde 

de kanker.  

In enkele maanden werd zijn lichaam gesloopt. Veel medeleven en 

bezoek tijdens zijn ziek zijn, bij het overlijden en de uitvaart van Jan 

moge Johanna veel sterkte en moed geven om dit een plaats te kunnen 

geven. 

 

Maandtoernooi mei: 

Het toernooi dat deels in het bos gespeeld zou worden, werd afgelast. 

De wedstrijdleiding was door verplichtingen elders verhinderd. 

Zodoende kon het toernooi niet gespeeld worden. 

 

Boekel – Bonheiden: 

Al vroeg in het seizoen stond de ontmoeting met onze Belgische 

vrienden op het programma. Met liefst 15 teams reisden we naar België. 
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We arriveerden om kwart voor tien. Na een hartige ontvangst met 

koffie/thee en een croissant, startte om half 11 de 1
e
 wedstrijd. Voor de 

middag werd ook de 2
e
 wedstrijd gespeeld. In de middagpauze konden 

we genieten van lekkere broodjes kaas en hesp. Na de 3
e
 en 4

e
 ronden 

werden we getrakteerd op een hotdog. Wachtend op de uitslag werd de 

vriendschapsbanden nog wat aangetrokken. De uitslag was helaas niet 

rooskleurig. We wisten maar 14 van de 60 partijen te winnen. De 

wisselbokaal mag weer een jaar in Bonheiden het clublokaal sieren. 

Het weer viel mee. Niet warm , maar wel de hele dag droog.  

Rond 18.00  uur vertrok de bus weer huiswaarts. 

 

Maandtoernooi juni: 

Aangekondigd als bostoernooi. Wederom was het weer spelbreker. Dit 

toernooi werd gespeeld met 42 spelers. Deels buiten en deels binnen. 

Henk van Vorst was de dagwinnaar. Proficiat. Totale uitslag op de 

website. 

 

Boekels Boules Kampioenschap 2016: 

Voor de tweede keer werd er gestreden om het Boekels Boules 

Kampioenschap. Gelukkig waren er ook weer nieuwe teams. Onder 

wisselende weersomstandigheden werd er gestreden door 58 tripletten. 
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Toeschouwers en supporters, die in ruime getallen aanwezig waren, 

konden genieten van de gevarieerde en spannende partijen. 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 

Alexander van Asperen, Herman Straatman en Ton Jans. Voor de 

volledige uitslag zie de website. Winnaars proficiat! 

 

 

 

NPC 2015-2016: 

Inmiddels zijn er 4 teams ingeschreven voor de Nationale Petanque 

Competitie. 

Jeu de Bouckles 1 in de 4
e
 divisie. De andere teams in de 5

e
 divisie. 

Het wedstrijdschema is nog niet bekend. Let op het info-bord. 

 

Jubilea: 

Ook dit jaar vierden een aantal leden een huwelijksjubileum. 

50 jaar getrouwd: 

Betsie en Martin van Doren 

Ad en Gerda van Dijk 

40 jaar getrouwd: 

Henk en Tonny van Haandel 

Gerard en Margo v.d. Ven 

Allemaal proficiat 
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Mutaties Ledenlijst: 

Nieuwe asp. leden: 

Toon en Mien Ermers 

Tonny Bevers 

Janske Kaljé 

Toon Kamp 

Sjaan Cruijsen 

 

Agenda: 

 

30 juli Zaterdag     Maand (Bos ? ) Toernooi   12.00u 

6   augustus Zaterdag Kermis Toernooi  16.00u 

27 augustus Zaterdag Zomerafsluiting Pleintjes Toernooi  

Aanvang wedstrijden 10.00u. 

31 augustus Woensdag Zomerafsluiting Aspiranten 19.00u 

3   september Zaterdag Bakel – Boekel in Bakel 

7   september Woensdag Sancta Maria Dames Toernooi 19.00u 

15 september Donderdag Boekel – Lieshout   Aanvang !3.00u 

24 september Zaterdag  Maand Toernooi 12.00u 

Vanaf zaterdag 1 oktober wordt om de 2 weken gespeeld voor 

de Nationale Petanque Competitie ( NPC ). Het schema hiervan 

is nog niet bekend. 

22 oktober Zaterdag ‘Meisje zoekt Jongen’ Maand Toernooi 12.00u 

19 november Zaterdag Maand Toernooi  12.00u 

20 november H. Mis voor Overleden Leden Jeu de Bouckles 11.00u 

Winter Avond Competitie: 

Dinsdag 8 – 15 – 22 – 29 november en 6 – 13 – 20  december 

18 December Zondag Ben Loeffen Kerst Toernooi 

En let op mededelingen op het prikbord !!!!!!! 


