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Vooraf: 

 

Dit  buutje bevat informatie en berichten van eind november 2016 t/m 

februari 2017. We kijken ook al verder vooruit. (Zie de agenda ) 

Volledige uitslagen van toernooien, competities, foto’s, jaaragenda, 

nieuws, enz. zijn steeds te lezen of te bekijken op de website. 

 

Dorpentoernooi 2016/2017: 

Op 21 november werd de 1
e
 wedstrijd gespeeld. Tegenstander was Erp. 

De zege ging naar Boekel met 14-4. Op maandag 11 december speelden 

we tegen Gemert 2. Gemert was veel sterker. Uitslag 3-15. Op 17 

januari kreeg de competitie een vervolg tegen Lieshout 2. Na een 

slechte openingsronde werd uiteindelijk toch nog een gelijkspel behaald. 

Resultaat: 9 – 9.      6 februari werd Gemert 1 op een gelijkspel 

gehouden. 9 – 9. 

 

Winteravondcompetitie (WAC) 2016-2017: 

Op 8 november zijn we gestart met de WAC. 60 leden hebben zich 

hiervoor ingeschreven. De twee wedstrijdreeksen zitten er weer op. 

Door uiteenlopende omstandigheden konden 4 spelers  niet het vereiste 

aantal wedstrijden spelen. Hoe de overige 56 het er van af hebben 

gebracht, wordt bekend gemaakt bij de opening van het zomerseizoen 

op zondag 26 maart. 
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Uitwisseling Boekel – Boxmeer: 

Nadat we in maart een bezoek brachten aan De Bokkeschieters in 

Boxmeer, om samen met hen de opening van het seizoen te vieren, 

brachten ze nu een tegenbezoek om het seizoen af te sluiten. Een 

complete mix, 20 tegen 20. Er werden 3 wedstrijden gespeeld. Het was 

een gezellige middag met boeiende wedstrijden. Tijdens de 

prijsuitreiking werden we nog verrast met een blijvend aandenken. 

Afspraken om de banden te verduurzamen zullen leiden tot nieuwe 

ontmoetingen in Boxmeer en Boekel in 2017. 

 

In memoriam: 

Op 15 december overleed Jan Kanters. Jan meldde zich bijna 5 jaar 

geleden aan bij onze vereniging. Hij verscheen regelmatig om zijn 

partijtjes te spelen en hield ervan om gezellig wat na te kletsen en een 

biertje te drinken. Toen zijn gezondheid hem in de steek liet en er 

nieuwe klachten kwamen, wees nader onderzoek uit dat Jan 

ongeneeslijk ziek was. Hij moest steeds een stapje terug doen. Ondanks 

zijn wilskracht heeft hij de strijd verloren. Bij zijn overlijden hebben we 

vanuit de club naar Sjan ons medeleven massaal betuigd. Als 

clubgenoten hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het 

verwerken van het verlies van Jan. Sjan veel sterkte toegewenst. 

Op 22 januari overleed Tonnie Bevers. Tonnie meldde zich bijna een 

jaar geleden aan als aspirantlid. Vanaf het begin was ze graag aanwezig 

om een partijtje te gooien of als dat niet mogelijk was, om te genieten 

van de diverse toernooien. Toen geconstateerd werd, dat ze ongeneeslijk 

ziek was, bleef ze de club nog regelmatig bezoeken. Ze heeft maar kort 

van het boulen kunnen genieten.  
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Ben Loeffen Kersttoernooi 2016: 

Op zondag 18 december hebben we onder grote belangstelling het 15
e
 

kersttoernooi gespeeld om de Ben Loeffen Wisseltrofee. Ondanks  de 

heersende griep (11 afzeggingen op het laatste moment) waren er toch 

nog 86 deelnemers. Het toernooi ging om 10.00 uur van start. Na veel 

spannende wedstrijden kon de uitslag tegen 19.00 uur bekend gemaakt 

worden. Henk van Haandel werd voor de vierde keer winnaar van  dit 

toernooi. Proficiat. Hij mag wederom een jaar lang met de trofee 

pronken. Beste dame dit jaar was Betsie Vogels. 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. 

Daarbuiten waren er nog extra prijzen beschikbaar gesteld door Maria 

Loeffen voor de beste dame en de beste heer. 
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Oliebollentoernooi 29 december. 
Ook dit toernooi mag zich, ondanks de heersende griep, verheugen op 

veel deelnemers. 

Er werd door 68 deelnemers gestreden om de titel: ”Oliebol van het jaar 

2016”.  Na 3 wedstrijden kon de uitslag bekend gemaakt worden. Na de  

laatste wedstrijd van 2016 werd Martien v.d. Elzen na drie partijen 

uitgeroepen tot “Oliebol” van het jaar. Proficiat.  

De  oliebollen werden wederom gebakken door Frans de Bruin en Jos 

Hoevenaars. Ze smaakten weer voortreffelijk. De glühwein vloeide 

rijkelijk. 

 

Nieuwjaarsboulen: 

Zondag 8 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 60 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 

nog eens duidelijk welke functie de club voor de leden heeft. Naast het 

partijtje boulen staat lief en leed met elkaar delen en het onderhouden 

van sociale contacten op een hoog plan.  

 

Rabobank Clubkas Campagne: 

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

de Rabo Clubkas Campagne. 

We hebben als bestedingsdoel aangegeven “aanpassing” van de 

buitenverlichting. 

Leden van Rabobank hebben hun stem uitgebracht. Onze vereniging 

kreeg 192 stemmen. Daardoor kwam een bedrag van € 503,08 
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beschikbaar voor de buitenverlichting. De aanpassing wordt of is 

inmiddels uitgevoerd. Stemmers, bedankt.  

 

Maandtoernooi januari: 

Voor het eerste toernooi in 2017 meldden zich 57 deelnemers. In 2 

poules werden 3 wedstrijden gespeeld. Door het vlotte verloop, kon om 

half zes al tot de prijsuitreiking worden overgegaan. Toos Verhofstad 

voerde de lijst aan. Proficiat.  

 

 

Tête à tête 2017: 

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 bij de sluiting van de inschrijving. De duur van 

het toernooi is dan pas bekend. In afwijking van voorgaande jaren start 

het toernooi pas in mei. Inschrijven kan tot 23 april. We hopen op 

stabiel en warm weer. In de week voor de start van de competitie 

ontvangt iedere deelnemer  het wedstrijdschema en het reglement. 

Verdere bijzonderheden worden dan ook bekend gemaakt. 
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Jaarvergadering 15 februari 2017.  
 Is Ad herkozen in het bestuur. Proficiat! 

 -werden alle verslagen goedgekeurd; 

 -stemde men in met de begroting; 

 Werd de contributieverhoging goedgekeurd; 

 -werd het goede doel bekend voor het fiets/boulen; zie 

hieronder 

 -komen dit jaar wederom enkele activiteiten uit het 

jubileumjaar terug;het pleintjestoernooi 

(zomerafsluiting) en het meisje-jongentoernooi; 

 

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.  

Tijdens de jaarvergadering werd elk idee toegelicht door de indiener. De 

leden konden via stemmen een keuze maken. De wensambulance kreeg, 

net als in 2014, de voorkeur. Op donderdag  27 april (Koningsdag) gaan 

we weer ons uiterste best doen om een mooi bedrag te verzamelen voor 

dit doel.  

 

Maandtoernooi februari: 

Ook nu was er weer volop belangstelling voor het 2
e
 maandtoernooi. 52 

deelnemers 

schreven zich in. We speelden in één poule 3 wedstrijden. Dat de 

verschillen klein waren, bleek bij de prijsuitreiking. Dagwinnaar werd 

Frans de Bruin. Proficiat. 

 

 

 

 



 
 

7 

 

 

Aanpassingen/toevoegingen in de  jaaragenda: 

 

Agenda 
(let ook op mededelingen op het prikbord! ) 

 

 

Zaterdag 18 maart:  Bokkenschieters – Jeu de Bouckles  in Boxmeer 

Zaterdag 25 maart  JDB1 – Boules de Boeuf1  

JDB2 – Venray 

PLOP5 – JDB3 in Uden 

PLOP7 – JDB4 in Uden 

Zondag 26 maart: Opening Zomer Seizoen ( Leden ) 

          9.30u Inschrijven     

        10.00u Feestelijke  

Opening 10 jaar Nieuwbouw Sancta Maria  

         11.00u Aanvang Wedstrijden 

Geen boulen voor aspirantleden op 26 maart ! 

Zaterdag 1 april NPC 

JDB2 – Le Chateau4, JDB3 – Boules de Boeuf5, 

    

Wij liggen2 – JDB1 in Schijndel 

Mooie  Boule4 – JDB4 in Berlicum 

Zaterdag 8 april JDB3 – Boules de Boeuf4 , JDB4 – Wij liggen5, 

Mooie Boule1- JDB1 in Berlicum 

Wij liggen4 – JDB2 in Schijndel 

Maandag 10 april: Dorpen Toernooi in Gemert   JDB – Lieshout1 

Zondag 16 april: Eerste Paasdag.  Geen boulen ! 

Maandag 17 april:  Tweede  Paasdag   10.00 u – 12.30 u 

Zaterdag 22 april:  Boekel – Bakel 
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Zondag 23 april en 

7 en 28 mei:   Regionale  Zomer Competitie 

Donderdag 27 april: Fietsboulen voor de Wens Ambulance  

( leden en aspirantleden) 

Dinsdag 2 – 9 – 16 – 23 – 30 mei en  6 – 13 – 20 juni:   Tête à Tête 

Competitie 

Woensdag 3 mei:  Kind / Kleinkind Toernooi (leden/ aspirantleden ) 

Zaterdag 6 mei: Jeu de Bouckles – Bonheiden ( leden ) 

Maandag 8 mei: Dorpen Toernooi in Gemert. JDB – Aarle Rixtel 

Zondag 21 mei: Berlicum – Boekel – Uden in Berlicum 

Zaterdag 27 mei: Maand Bos Toernooi  

Zondag 4 juni:  Eerste Pinksterdag      Geen boulen ! 

Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag      10.00 u – 12.30 u 

Donderdag 8 juni:  Lieshout – Jeu de Bouckles in Lieshout 

Zondag 11 juni: Afsluiting Dorpen Toernooi in Gemert 

Zaterdag 17 juni: Maand Toernooi. 

Zondag 25 juni: Boekelse Boules Kampioenschappen 

 

 

 


