
       

 

 

 

 

  
 

 

Petanque vereniging “Jeu de Bouckles” 

Bernardstraat 74, 5427 AN Boekel 

0492-324508, info@jeudebouckles.nl, www.jeudebouckles.nl. 
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e
 jaargang nr. 44, november 2016 

 

Vooraf: 

Het derde buutje van 2016. 

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

augustus, september, oktober en november. We kijken ook al verder 

vooruit. (Zie de agenda op de achterkant) 

 

Lidmaatschap: 

 Elk jaar opnieuw zijn er leden (aspirant-leden) die om 

een of andere reden afhaken als lid. 

Vaak heeft het te maken met verminderde interesse of gezondheid. 

Enkele leden hebben al aangegeven dat ze daarom hun lidmaatschap 

willen beëindigen. Dat kan per 1 januari. Tussendoor stoppen kan wel, 

maar geeft contributieverplichtingen voor het hele jaar. 

 

Let op!!!! 
Aspirant-leden die in het verleden gekozen hebben voor vrijwillige 

terugkeer naar de aspirantenlijst of aspiranten die geen gebruik 

hebben gemaakt van de mogelijkheid om door te stromen naar de 

ledenlijst, worden niet meer telefonisch benaderd met de vraag of ze 

gebruik willen maken van het recht om geplaatst te worden op de 

ledenlijst. U geeft zelf aan of u gebruik wilt maken van dit recht. 

Horen we voor 1 januari niets, dan blijft u staan op de 

aspirantenlijst. Jaarlijks kunt u deze keuze maken.  

Veranderingen doorgeven aan Mari van Haandel of Jan Cornelissen. 
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Licenties: 
In de maand januari moeten de nieuwe licenties weer aangevraagd 

worden. 

Controleer de gegevens op je huidige licentie nauwkeurig en geef 

onjuistheden voor 1 januari door. Wil je mee gaan spelen in de 

Nationale Petanque Competitie (NPC), meld dit dan door zodat een 

W(wedstrijd)-licentie aangevraagd kan worden. Heb je een 

W(wedstrijd)-licentie, maar ben je van plan te stoppen met wedstrijden 

van de NJBB, dan ook graag even een berichtje. We zetten de licentie 

dan om in een C(club)-licentie. 

Voor leden die vanaf 2016 lid zijn, wordt voor het eerst een licentie 

aangevraagd. Veranderingen doorgeven aan Mari van Haandel of Jan 

Cornelissen.  

 

Contributie en Licenties: 

Tijdens de bondsvergadering van de NJBB op 26 november jl. is een 

voorstel aangenomen voor een nieuwe contributiestructuur voor het 

lidmaatschap van verenigingen bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond 

(NJBB). Dit voorstel wordt van kracht per 1 januari 2018. 

Wat gaat er daardoor veranderen voor onze vereniging? 

De verschillende licenties (C en W) worden vervangen door één type 

licentie. Voor iedereen dezelfde. Wat voorheen licentie heette, wordt nu 

spelerspas. Hiermee kun je deelnemen aan toernooien en wedstrijden, 

onder voorbehoud van inschrijfgelden. 

Gekoppeld aan de nieuwe spelerspas wordt ook het contributiesysteem 

aangepast. Wij moeten nu aan de NJBB voor een C licentie € 12,50 en 

voor een W-licentie € 32,50 afdragen. Na invoering van het nieuwe 

systeem betalen we voor elke pas € 25,00. Daarnaast is voor het blad 

“Petanque”, wat nu nog voor iedereen gratis is, voortaan € 10,00 
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verschuldigd. Je bent overigens niet verplicht om een abonnement op dit 

blad te nemen.  

Consequentie:  Afdracht nu: ongeveer € 3000, - per jaar. 

Afdracht vanaf 1 januari 2018: 165 x € 25,00 = € 

4125, - per jaar. 

Deze ingreep is financieel zeer nadelig voor de vereniging. De komende 

jaarvergadering in februari 2017 zal er daarom een voorstel komen om 

de contributie per 1 januari 2018 te verhogen. 

 

Clubkleding: 

Door de overgang naar een nieuwe hoofdsponsor moest het logo op de 

clubkleding aangepast worden. Om het nieuwe logo op de clubkleding 

aan te brengen heeft Van Haandel Interieurbouw daarvoor een nieuwe 

pers gekocht en deze voor gebruik beschikbaar gesteld. Hartelijk dank 

daarvoor. 

Henk van Haandel, Tonny Thomas en Henk Vesters hebben de taak op 

zich genomen om het nieuwe logo op de clubkleding aan te brengen. Zij 

zijn hiermee onlangs gestart. Omdat dit een arbeidsintensief werk is, 
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worden wekelijks een aantal leden (in alfabetische volgorde) gevraagd 

om hun clubkleding aan te leveren. Per brief word je geïnformeerd. 

 

Tribune: 

Eind september is de tribune in de speelhal geplaatst. Een verfraaiing 

van de speelhal en een verrijking van het gebouw. Al verschillende 

keren hebben we vanaf deze nieuwe aanwinst naar de partijen beneden 

kunnen kijken. Tienertijd wordt een feestelijke opening gepland, 

waarbij de tribune officieel in gebruik wordt genomen. 

 

Maandtoernooi juli: 

Na de planning in mei en juni kon in juli eindelijk het bostoernooi 

doorgang vinden. In het bos was het zeer aangenaam om te spelen en 

hielden we het droog. Na twee partijen keerden we terug naar het 

thuishonk. Iedereen was op tijd terug voor de eerste bui van die dag zich 

aankondigde. We speelden de derde wedstrijd binnen. 

Met 60 deelnemers was dit toernooi goed bezet. Geert Verstraten was de 

beste deze dag. 

Voor de uitslagen zie de website. Winnaar proficiat. Hele uitslag zie 

website. 

 

Kermistoernooi 2016: 

Gespeeld op zaterdag 6 augustus onder ideale weersomstandigheden. 

Door 140 deelnemers werd er gestreden om de munten, vrijkaartjes, 

waardebonnen en zuurstokken. In twee poules werden de wedstrijden 

afgewerkt, deels binnen en grotendeels buiten 

De hoofdprijzen werden gewonnen in de finales tussen de winnaars van 

de beide poules en de nrs. 2 van de poules. Winnaar werd het doublet 
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van Jan en Dennis Vogels. Iedere deelnemer ging ’s avonds met een 

goed gevulde envelop naar huis. Kermisexploitanten bedankt.  

Voor de uitslagen en foto’s zie de website. Winnaars proficiat! 

 
 

Afsluiting Zomerseizoen: 27 augustus: 
Na de inschrijvingen kon om kwart voor tien de dag geopend worden 

met een uiteenzetting van de bedoeling van die dag. Wederom spelen op 

5 verschillende locaties, telkens maximaal 1 uur, daarna verplaatsen. Na 

de tweede ronde terug naar het clubgebouw voor de lunch, lunchen, 

pauzeren, weer 3 rondjes spelen, terug naar het clubgebouw, barbecue 

en huldigingen. 

Een vol programma, strak gestructureerd. 

Op tijd werd er vertrokken door 67 deelnemers. Opgedeeld in 4 poules. 

3x16 en 1x19. Elke groep met zijn eigen begeleider. Alles verliep op 

rolletjes. 

Onder zomerse omstandigheden kon het hele programma afgewerkt 

worden. 

Er werd gespeeld op de aanwezige banen, aangevuld met provisorische 

grasbanen. Tussendoor werd er genoten van een goedverzorgde lunch in 

het clubhuis. 
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Tegen 5 uur keerden de spelers terug. Het gezelschap in het clubgebouw 

was intussen flink aangegroeid. Vanaf half zes kon men genieten van 

een goed verzorgde barbecue. 

Naast de broodjes beenham en kip, saté, hamburger en barbecueworst 

waren er diverse salades, sauzen en verse fruitcocktail. Niemand kwam 

iets tekort.  

Na de barbecue was het tijd om wat officiële zaken af te handelen. 

Allereerst werden de winnaars van elke poule bekendgemaakt. 

Daarna werden de koperen jubilarissen gehuldigd. 

Na een korte toespraak door de voorzitter kregen zij een cadeau 

aangeboden. (Hierna volgden de prijsuitreiking van de tête à tête 2016 

en het afsluitend dankwoord. 

Gezien het enthousiasme waarmee deze dag is beleefd, lijkt voortzetting 

van deze wijze van de zomerafsluiting voor de toekomst een goede 

keuze. Het toernooi biedt voldoende ruimte voor meer deelnemers. 

Meer en grotere poules zijn mogelijk.  

 

Tête à tête 2016: 
De uitslag van deze competitie is bekendgemaakt tijdens de 

zomerafsluiting op 27 augustus. 

- De prijzen voor deze competitie worden beschikbaar gesteld 

door Camperbouw Henk v Haandel en zijn opvolger Van 
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Haandel Interieurbouw. Als dank hiervoor waren er boeketten 

voor Tonnie en Lieke van Haandel. 

- De leden beloonden deze geste met een gul applaus. 

Winnaar en clubkampioen 2016 is geworden Jan van Haandel. 

Beste dame toonde zich Tiny van den Elzen 

In deze competitie wordt er echter ook gedegradeerd vanuit de A poule 

en gepromoveerd vanuit de B poule. 

De A poule werd verlaten door de dames Nellie van Hees en An van 

Asseldonk, bij de heren was Wim van Hees de pineut. Ook Jos Fabrie 

en Bertus van Duijnhoven, die beiden voortijdig afhaakten, moeten 

tijdens de competitie zich volgend jaar vanuit de B poule weer op zien 

te werken. 

De opengevallen plaatsen worden volgend jaar ingenomen door de 

dames Maria School en Karin v.d. Ven en de heren Henk van Haandel, 

Jan Cornelissen en Ties v.d. Tillart. Allemaal proficiat met de promotie. 

Helaas konden de prachtige prijzen niet door alle winnaars in ontvangst 

genomen worden. 

Persoonlijke verplichtingen elders verhinderden dat. 

Om te onthouden: 

“ Prijsuitreiking tête à tête altijd tijdens de zomerafsluiting”. 

Voor de volledige uitslag en prijsuitreiking kijk op de website. 

 

Zomerafsluiting aspiranten: 

De geplande afsluiting op 31 augustus werd afgezegd i.v.m. geringe 

aanmeldingen (7). 

 

Bakel-Boekel: 

Op 3 september hebben we met 24 boulers een bezoek gebracht aan 

Bakel. Bakel had 23 deelnemers verzameld. Bijna een complete mix. 
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Onder ideale weersomstandigheden werd er in vriendschappelijke en 

ontspannen sfeer gespeeld op de moeilijk bespeelbare buitenbanen.. 

Bakel leverde de algemene winnaar. Boekels beste speler was Martien 

v.d. Elzen. 

 

Uitwisseling BBU: 
Tijdens de laatste wedstrijddag in Berlicum op 4 september hebben we 

de kans laten lopen om de wisselbeker een jaar in Boekel te stallen. 

Liefst 22 partijen konden in winst omgezet worden. We werden 

dagwinnaar en de plaatsen 1 t/m 3 werden ingenomen door Boekelse 

teams. 

Omdat Mooie Boule ( Berlicum) een fikse voorsprong had opgebouwd 

in voorgaande wedstrijddagen, werden ze wederom algemeen winnaar 

en werd Jeu de Bouckles 2
e
 over de drie toernooidagen. Einduitslag: 1

e
 

Mooie Boule : 64 gewonnen partijen,  2
e
 Jeu de Bouckles 60 gewonnen 

partijen, 3
e
 Plop 56 gewonnen partijen.  

 

Sancta Maria Damestoernooi: 

Op woensdag 7 september was het weer zover. Liefst 55 dames 

speelden mee met het jaarlijkse damestoernooi. Inzet de wisseltrofee. 

Het weer was fantastisch en tot laat in de avond bleef het heerlijk weer. 

Bijna iedereen bracht de hele avond buiten door. 

Na de 1
e
 ronde werden de dames weer verwend met gebak. Tijdens de 

2
e
 ronde en 3

e
 ronde stonden er hapjes op de tafels. Enkele partijen 

vergden veel tijd. Het werd wederom een latertje. Rond half 12 was 

iedereen uitgespeeld en werd de uitslag bekendgemaakt. 

Wederom komt een nieuwe naam op de trofee. Mientje Coppens speelde 

zich naar de winst. Ze verzamelde met 3 gewonnen partijen de meeste 
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pluspunten. Zij mag een jaar lang met de trofee pronken. Proficiat. De 

totale uitslag is te zien op de website  

 

 Boekel-Lieshout: 

Op donderdag 15 september kwamen de boulers van “Ons Genoegen” 

uit Lieshout een tegenbezoek brengen. Bij voorbaat kunnen we dan een 

gezellige, vriendelijke, sportieve en gemoedelijke middag tegemoet 

zien. 

Deze keer kwamen ze met 19 spelers naar Boekel. Wij brachten 23 

spelers op de baan. Onder tropische omstandigheden werden de 

wedstrijden gespeeld. Lieshout trok aan het langste eind. Zij gingen met 

de winnaar naar huis. Van onze kant was Tiny Vesters de beste. 

Proficiat. 

 

Rabobank Clubkas Campagne: 

We hebben ons na het succes van vorig jaar, wederom aangemeld voor 

de Rabo Clubkas Campagne. We hebben als bestedingsdoel aangegeven 

de vernieuwing van de verlichting van de buitenbanen. 

Leden van Rabobank mochten 5 stemmen uitbrengen, waarvan 

maximaal 2 op onze vereniging. De overige 3 stemmen kon men 

uitbrengen op een andere vereniging, maar dit hoefde niet persé. 

U mocht stemmen van 1 t/m 13 november. Hoeveel stemmen we 

hebben verzameld, krijgen we binnenkort te horen. Stemmers, alvast 

bedankt. 

 

NPC 2016-2017: 

Op zaterdag 1 oktober zijn de competitiewedstrijden van de Nationale 

Petanque Competitie (NPC) gestart. Vier teams van onze club nemen 
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daar aan deel. Behaalde resultaten en standen kun je terugvinden op 

http://nlpetanque.nl|npc 

Zoek verder onder divisie 4002 , 6002, 6003 of 6004 

 

Maandtoernooi september: 

Op 24 september speelden we het maandtoernooi. Liefst 56 deelnemers 

meldden zich. Onder zomerse weersomstandigheden werden de 

wedstrijden gespeeld. We genoten van de uitzonderlijk hoge 

buitentemperatuur en de uitbundige herfstzon. 

Henk van Vorst speelde zich naar de 1
e
 plaats. Proficiat. De volledige 

uitslag is te lezen op de website. 

 

Dorpentoernooi 2016/2017: 
Ook dit jaar spelen we weer mee. De eerste wedstrijd zit er inmiddels 

op. Op maandag 21 november speelden we tegen Erp. Maar daarover in 

het volgende buutje.  

 

Maandtoernooi oktober: meisje/jongen 

Liefst 40 doubletten meldden zich om deel te nemen aan dit toernooi. 

Door het grote aantal inschrijvingen, werd er gespeeld in 2 poules. De 

dames hadden een vreemde “man” gevraagd. De poules speelden om en 

om binnen en buiten, zodat uiteindelijk ieder team 2x binnen en 2x 

buiten speelde. Spanning alom bij diverse partijen. Door het 

wisselsysteem verliep het toernooi vlot. Na de tweede ronde was er voor 

iedere deelnemer een lekker broodje gehaktbal of beenham. Na de 

vierde wedstrijdronde kon de eindstand opgemaakt worden. Maar 2 

koppels behaalden de volle winst. Op saldo eindigde het koppel Trees 

van Grinsven/Piet v.d. Linden op 1
e
 plaats. Voor de volledige uitslag: 

zie de website 
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Vrijwilligersdag: 
Op dinsdag 1 november vertrokken we al vroeg met een volle bus 

richting het westen.  Het jaarlijkse uitstapje werd gemaakt als dank voor 

het vele werk dat wordt verzet door onze vrijwilligers. Ook dit jaar 

moesten weer een paar vrijwilligers afhaken om persoonlijke of 

gezondheidsredenen. Helaas. 

Na een busreis met de nodige vertragingen kwamen we terecht in 

Houten bij Utrecht. Na de koffie met gebak vertrokken we naar Utrecht. 

Hier werden we opgewacht door 3 daklozen voor een stadswandeling. 

In 3 groepen doorkruisten we het centrum. Vanuit hun perspectief 

verzorgden zij de wandeling. Zij voerden ons langs onbekende en 

minder toeristische plekken, om ons zo een inkijk te geven in de wereld 

van de daklozen. In Vleuten werd de lunch aangeboden. Uiteindelijk 

belandden we in Sportcentrum Oudenrijn. Hier maakten we kennis met 

de sport bowls. In 2 groepen verdeeld speelden we na instructie een 

partij. Na het spelen borrelen we, krijgen we hapjes aangeboden en 

worden er weliswaar prijzen uitgereikt voor de beste teams. Na een 

vertraagde reis (veel files), komen we om half 8 in Boekel aan. We 

sluiten hier de dag af met een goed diner in Nia Domo 

Wederom een prachtige dag. Anneke en Maria nogmaals bedankt voor 

het organiseren van deze dag. 

 

Huize Padua: 

Op 2 november kwamen onze tegenspelers van Huize Padua voor het 

eerst op bezoek. Acht enthousiaste spelers hadden zich aangemeld. Met 

8 spelers van onze club speelden werden doubletten gevormd. We 

speelden 2 wedstrijden. Het werd een gezellige avond. Iedereen kreeg 

een prijs. Volgend jaar gaan wij weer op bezoek bij Huize Padua 
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Winteravondcompetitie (WAC) 2016-2017: 

Op 8 november zijn we weer gestart met de WAC. Dit jaar schreven 

zich 60 leden in. Bij de opening werd er nog eens op gewezen op de 

veiligheid. Goed opletten en elkaar wijzen op eventuele risico’s is heel 

belangrijk. Vanaf de eerste wedstrijdavond is er al meteen  vinnig 

gestreden om de punten. 

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

serie volgt van 10 januari t/m 21 februari. Waar het toe leidt, zien we 

wel bij de prijsuitreiking in 2017. 

 

Zorgcentrum: 

Vanaf 15 februari hebben enkele bewoners van het zorgcentrum en 

omwonenden maandelijks een onderlinge competitie gespeeld. Met 

behulp van enthousiaste vrijwilligers speelden ze op de 2e of 3
e
 

maandag van de maand de wedstrijden tegen elkaar. Met de laatste 

wedstrijddag op 14 november hebben we competitie afgesloten. Als 

winnaar hebben we Jan Kanters gehuldigd. Naast een medaille mocht 

hij een blijvende trofee in ontvangst nemen. Alle deelnemers kregen een 

medaille omgehangen  

 

 

Herhaling Reanimatie/AED: 

Op woensdag 16 en donderdag 17 november vond de jaarlijkse 

herhalingscursus plaats. 

Rieky Fabrie als cursusleidster praat ons jaarlijks bij betreffende 

veranderende inzichten. Ook het praktisch oefenen neemt steeds een 

zeer belangrijke plaats in. Bijna dertig leden maakt jaarlijks gebruik van 

de mogelijkheid om de kennis en vaardigheid op te frissen. Houden zo. 
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Mocht jij ook belangstelling hebben, schroom niet en laat het ons weten. 

 

Goede doel: 

Elk jaar staat Koningsdag met het fietsboulen in het teken van het goede 

doel. Je kunt nu jouw idee al aanmelden via de ideeënbus. Goede doelen 

die het in het verleden niet haalden, kunnen opnieuw aangemeld 

worden. Via het info-bord en tijdens de jaarvergadering mag je je idee 

toelichten en promoten. 

Tijdens de jaarvergadering wordt er door de leden weer een keuze 

gemaakt uit de ingediende ideeën. 

 

Eindemaand november 

 Maar liefst 62 deelnemers meldden zich aan voor dit toernooi. Een 

enorm aantal. Er werd daarom gespeeld in twee poules. Soms moet je 

dan een tijdje wachten. De wachttijd werd overbrugd met kaarten of 

kijken vanaf de nieuwe tribune. Slechts 6 personen haalden 

ongeschonden de finish. Mia van Berlo trok aan het langste eind. 

Proficiat! 

 

Ben Loeffen Kersttoernooi 2015: 

Bijgesloten vind je het inschrijfformulier voor het Ben Loeffen 

Kersttoernooi op zondag 18 december. Let op de starttijd. Het toernooi 

wordt gespeeld over 4 wedstrijden. Wachttijden tussen de wedstrijden 

kunnen soms flink oplopen. Lettend op het verleden, weten we dat dit 

toernooi vaak laat eindigt. Tussentijd stoppen kan niet. Denk daarom 

goed na of dit toernooi binnen jouw mogelijkheden valt. 
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Nieuwjaarsboulen: 

Zondag 8 januari staat het nieuwjaarsboulen gepland. Zoals 

gebruikelijk op zondag starten we om 10.00 uur. Vrije inloop voor 

leden en asp. leden. 

Programma: 

10.00 – 10.30 uur: ontvangst met koffie  

10.30- 11.30 uur: vrij boulen 

11.30 uur: stilleggen boulen, toespraakje, welkomstdrankje (toost 

uitbrengen op het nieuwe jaar) 

13.30 uur: Afsluiting 

 

 

Jubilea: 

Ook dit jaar vierden een aantal leden een jubileum. 

50 jaar getrouwd: 

Truus en Kees de Klijn 

Pieta en Toon v.d. Velden 

Marietje en Jan Kroos 

12 ½ lidmaatschap: 

Jo Bijvelds 

Tonnie van Logten man  
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Gerard van der Ven 

Truus van der Vondervoort 

Sjef van der Vondervoort 

Allemaal proficiat 

 

 
Mutaties Ledenlijst: 

Nieuwe asp. leden: 

Jan Bongers 

Frans Mulkens 

Ria Opsteen 

Cor Vereijken 

Marjolein Vereijken 

Ruud Willems 

Marianne Willems 

 



 
 

16 

 

 

AGENDA 2016 – 2017 JEU DE BOUCKLES 

Zaterdag 3 december Jeu de Bouckles – Bokkeschieters 

13.00u Aanvang wedstrijden 

Dinsdag 6 -13 – 20 december Winter Avond Competitie 

Zaterdag 10 december Nationale Petanque Competitie  

Maandag 12 december Dorpen Toernooi in Gemert. Team 2 

Zondag 18 december Ben Loeffen Kerst Toernooi. Aanvang 10.00u 

Toernooi ter herinnering overleden leden Jeu de Bouckles. 

LET OP ! In verband met het Kersttoernooi, 1e kerstdag en 

Nieuwjaarsdag is er geen jeu de boulen op zondag 18 december, zondag 

25 december en zondag 1 januari. 

Maandag 26 december 2
e
 kerstdag boulen 10.00 – 12.30u. 

Donderdag 29 december Oliebollen Maand Toernooi 12.00u 

2017   

Zondag 8 januari Nieuwjaarsboulen 10.00 – 13.30u voor leden en 

aspirant-leden. 

WAC  dinsdag 10 – 17 – 24 – 31 januari 

dinsdag 7 – 14 – 21 februari 

NPC  zaterdag 14 – 28 januari en 11 februari 

Dinsdag 17 januari Dorpen Toernooi Team1 

Zaterdag 21 januari Maand Toernooi 12.00u 

Woensdag 15 februari Jaarvergadering 

Let op mededelingen op krijtbord en/of prikbord !!! 

 


