
 

                  Bernhardstraat 74 

                                        5427 AN Boekel 

                                        0492 324508 

11
e
 jaargang - maart 2013   -   nr 32      www.jeudebouckles.nl 

------------------------------------------------------------------------------- 

Vooraf: 

Het eerste buutje van 2013. 

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

januari, februari en deels maart. We kijken ook al verder vooruit in 2013. ( 

Extra aandacht voor het eerste onderwerp. 

 

Lidmaatschap en licenties: 

Controleer de gegevens op je nieuwe licentie en geef onjuistheden door. 

Nogmaals vragen wij om ook uw lidmaatschapsgegevens, zoals die 

aangeleverd zijn met de uitnodiging van de jaarvergadering, nauwkeurig te 

controleren. Is er iets mis, geef de aan te brengen veranderingen door aan 

Mari van Haandel. 

 

Kersttoernooi 2012: 

Op zondag 16 december hebben we onder grote belangstelling het 12
e
 

kersttoernooi gespeeld om de Ben Loeffen Wisseltrofee. Door  liefst 77 

deelnemers werd er fervent gespeeld om deze bokaal te bemachtigen.  

Cor Constant bleek na een spannend toernooi de beste te zijn. Proficiat!  



Hij mag een jaar lang met deze trofee pronken. Dat de dames op de loer 

liggen om deze trofee ook eens te bemachtigen bleek uit de bezetting van 

de 2
e
 plaats. 

De aanhouder wint geldt zeker voor Cor, omdat hij al een keer, op de 

uitslag in de 1
e
 partij, met de tweede plek genoegen moest nemen. 

 

Oliebollentoernooi 29 december. 

Ook dit toernooi mag zich verheugen op veel deelnemers. 

Onder het genot van vers gebakken oliebollen (door Frans en Frans) en 

glühwein wordt er door 68 deelnemers gestreden om de titel: “Oliebol van 

het jaar”. We werden in verlegenheid gebracht door de dames.   

De eerste 3 plaatsen werden door hen ingenomen. Betsie Verbrugge ging 

met de titel aan de haal. Proficiat! 

 

AWC 2012-2013: 

In deze competitie zijn inmiddels alle wedstrijden gespeeld. In beide klasse 

is fel gestreden om de punten. Jeu de Bouckles 1 heeft het niet kunnen 

redden. Ze eindigden als laatste in de poule. Ze zouden daarom op  

23 maart een beslissingswedstrijd spelen tegen Graves Superieur3.  

Dit team heeft zich echter terug getrokken.  

Dus Jeu de Bouckles1 ……toch gered ! 

Jeu de Bouckles 2 eindigde op ruime afstand van de onderste. Zij blijven in 

ieder geval spelen in de 4
e
 klasse. Omdat in dit team enkele gedwongen 

mutaties moesten worden doorgevoerd zijn we blij met dit resultaat.  

 

Dorpentoernooi: 

We hebben inmiddels 5 van de 7 wedstrijden gespeeld. Naast 

overwinningen op Aarle-Rixtel, Erp en Lieshout 1, werd er gelijkgespeeld  

tegen Mariahout en Lieshout 2. 

Twee wedstrijden zijn er nog te spelen tegen Gemert 1 en Gemert 2. We 

hopen op succes in deze 2 ontmoetingen. 

 



Winter Avond Competitie 2012 – 2013  
Deze competitie zit er inmiddels op. 54 leden hadden  zich aangemeld. 

Door 49 leden is deze competitie volledig gespeeld. De winnaars zijn bij de 

opening van het zomerseizoen bekend gemaakt. Bij de heren prijkt Jan van 

Kilsdonk bovenaan, bij de dames is  Gerarda v.d. Ven de beste. Beiden zijn 

vereerd met een blijvende herinnering. De volledige uitslag kunt u bekijken 

op het info-bord en op de website. 

 

Jaarvergadering 6 februari 2013. (Zie bijgevoegd verslag) 
-Tijdens een goedbezochte jaarvergadering (85 leden) nemen we afscheid 

van bestuursleden Henk  Vesters en Henk van Vorst  en begroeten we 2 

nieuwe bestuursleden Corry van Dalen en Jos Fabrie. Frans v.d. Laar wordt 

herkozen als bestuurslid en  Jan Cornelissen wordt voor een volgende 

zittingstermijn van 3 jaar als voorzitter gekozen. 

-Er is gevraagd om ideeën aan te leveren voor de viering van het 25 jarig 

bestaan van onze vereniging. Nog maar 1 idee is binnengekomen. 

Dus….heb je een idee, wij horen het graag ! 

-Er is een besluit genomen betreffende de contributie ingaande 1 januari 

2014 . Leden € 60,00 en aspirantleden € 36,00 per jaar.  

-Het Fietsboulen is dit jaar voor de stichting “ALS”. 

In verband met de troonwisseling op 30 april is het  

         fietsboulen verplaatst naar zondag 30 juni. Even noteren! 

-Een aantal vrijwilligers hebben aangeboden om de speelhal een grondige 

poetsbeurt te geven van boven naar onder. Binnenkort hoor je daar meer 

over. Je kunt je nog steeds aanmelden om mee te helpen. 

 

Zorgcentrum: 

Op 18 februari hebben we met de bewoners van het zorgcentrum voor het 

eerst weer een onderlinge competitie gespeeld. Met behulp van de 

vrijwilligers spelen ze gedurende 10 maanden, maandelijks op een 

maandag wedstrijden tegen elkaar. We wensen hen veel speelplezier. 



Mocht u tijd en zin hebben om één keer per maand te helpen bij het 

begeleiden, laat het ons weten. 

 

Eindemaand januari en februari: 

De bezetting was overweldigend. Er werd respectievelijk door 63 en 66  

deelnemers gestreden om de dagprijzen. 

Voor de uitslagen zie de website. Winnaars proficiat! 

 

Afdelingscompetitie  (AC) 2013: 

Ook dit jaar nemen we met 6 teams deel aan deze competitie. Jeu de  

Bouckles 1 speelt in de 1
e
 klasse. De overige teams in de 2

e
 klasse. 

Voor het eerst wordt er één wedstrijddag op onze accommodatie gespeeld. 

Op zondag 28 april spelen 30 teams van de 2
e
 klasse hun wedstrijden in 

Boekel. Wij hebben dan met liefst 5 teams thuiswedstrijden.  

De wedstrijden starten om half 11. 

Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom. 

 

Controle gebouw op brandveiligheid: 

Op 29 januari is door Regionale Brandweer op aanwijzing van de 

Gemeente Boekel een brandveiligheidscontrole gehouden. Onze 

accommodatie kreeg het predikaat positief op alle gecontroleerde items. 

Eén extra voorziening is op advies aangebracht. 

Op de deur van de speelhal, uitkomend op de fietsenstalling, is een bord 

aangebracht: “Uitgang Vrijhouden-Nooduitgang”.  

Voor deze deur geen fietsen meer plaatsen. 

 

Training aspirantleden: 

Binnenkort wordt er door Jan en Jos weer gestart met een basiscursus voor 

de nieuwe aspirantleden. Zij ontvangen hierover op korte termijn een brief 

om zich hiervoor aan te melden. 

Ook aspirantleden die nog geen cursus gevolgd hebben mogen zich hierbij 

aansluiten.  



Wat wil je drinken? 
Het zou geen gewoonte moeten zijn om na een oefenpartijtje een “rondje” 

te geven aan je medespelers. Helaas sluipt dat er de laatste tijd weer in.  

Niet iedereen is daar blij mee.   (zowel de ontvanger als de gever). Zeker 

als je meerdere keren per week gaat boulen is het moeilijk. Er zijn ook 

spelers die een volgende keer zich verplicht voelen om iets weg te geven.  

 Het is niet aan het bestuur om het “rondjes” geven te verbieden en ook niet 

om regels op te stellen hoe wij onze koffie drinken. Het is iedereen vrij om 

een” rondje” te geven en aan wie. Het is ook aan iedereen vrij om dat niet 

te doen en nee te zeggen op het aanbod en zelf iets te halen. 

We gaan er vanuit dat het geven van een “rondje” niet de gewoonte moet 

zijn. Kijk elkaar even aan na een spelletje jeu de boulen dan lost het zich 

vanzelf op.  

En vooral… kijk er elkaar niet op aan. En voel je vooral niet verplicht. En 

als iemand vraagt “wat wil je drinken?” is daar ook niets mis mee .        

Proost! 

 

Soms is het een drukte van belang als we met zijn allen koffie,thee of 

chocomel willen drinken. Er moeten door de mensen achter de bar nog al 

wat handelingen verricht worden en dat kost tijd. Het bestuur heeft lang en 

breed gepraat over de suggestie om met een soort bonnen systeem te gaan 

werken. Helaas blijkt dit praktisch niet haalbaar. Het kopen van de bonnen 

zou eens in de maand moeten gebeuren op alle oefentijden en daar moet 

dan ook weer iemand voor ingeroosterd worden. En wat als iemand geen 

bonnen meer heeft, omdat hij het inkopen verkeerd gepland heeft. Dan toch 

weer betalen met geld levert geen tijdwinst op.  

Daarom de volgende tips. 

-Probeer zoveel mogelijk gepast te betalen. -Achter de bar voor voldoende 

wisselgeld zorgen. -Als de pauze nabij is en je ziet dat het erg druk is bij de 

bar, gooi dan nog een keertje op en neer. 

-Degene achter de bar is blij met alle geboden hulp – kleine moeite, groot 

plezier !    En bij alles geldt : Geduld is een schone zaak !  



Opening zomerseizoen 2013: 
Op zaterdag 16 maart hebben we onder winterse omstandigheden het 

seizoen geopend. Gedwongen door de kou hebben we alle wedstrijden 

binnen gespeeld.  Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Ondanks 

wat afmeldingen hebben er toch nog 86 deelnemers gespeeld. We hebben 

ook weer volop kunnen genieten van het lekkers uit de frietkraam. 

Dat het een lange dag zou worden was op voorhand bekend i.v.m. het 

binnenspelen.Door tijdens het wachten een kaartje te leggen of een praatje 

te maken was het een gezellig samenzijn. 

Aan het einde van de dag zijn de dagwinnaars gehuldigd.  

Beste dame en dagwinnaar Pieta v.d. Ven, beste heer Cor Verbrugge.  

Voor de verdere uitslag: zie infobord en de website 

 

Tête à tête 2013: 

Dinsdag 19 maart is deze competitie nieuwe stijl van start gegaan.  

Na jaren wordt er weer gespeeld in poules.  

In beide poules zijn 28 deelnemers. Gedurende 7 weken wordt er gestreden 

om het clubkampioenschap. Verder zal de strijd om te promoveren of om 

degradatie te voorkomen groot zijn. Alle deelnemers veel succes gewenst. 

Mari van Haandel en Jan Cornelissen zullen gedurende deze competitie zo 

nodig de meetlat hanteren en toezien op het sportieve verloop.  

De uitslag van deze competitie wordt pas bekendgemaakt bij de afsluiting 

van het zomerseizoen. 

 

                          

 



Opening zomerseizoen aspiranten: 

Woensdag 20 maart hebben we met 27 aspiranten het nieuwe 

buitenseizoen geopend. Ook deze wedstrijden werden binnengespeeld 

i.v.m. de lage temperaturen. We hebben er een gezellig avondje van 

gemaakt met een drankje en een hapje. En ook hier werd fel gestreden  

om de winst.  

Dagwinnaar werd Nol van Stiphout. 

 

Reclameborden  
Nieuwe reclameborden :    Marlies Huttinga ,  Fysio 

                                           Thea Versteegden ,  Pedicure 

                                           Manders Odiliapeel , Cateraar 

 

TAAKVERDELING BESTUUR : 

Jan Cornelissen  Voorzitter 

Ad Houtman   Secretaris 

Anneke de Bruin  Penningmeester, kantinebeheer 

Gerard v.d. Ven  Vice-voorzitter, externe toernooien,  

                                               computerbeheer,website                      

Corrie van Dalen  Vice secretaris, kantinebeheer 

Frans v.d. Laar  Interne toernooien,  

                                               onderhoud gebouwen 

Jos Fabrie   Interne toernooien,  

                                               onderhoud gebouwen,trainingen  

 

                     ***************************** 

 

Wij wensen onze leden en aspirantleden, die door ziekte of medische 

ingrepen tijdelijk afwezig zijn, van harte beterschap en een voorspoedig 

herstel. We hopen jullie snel weer bij Jeu de Bouckles te kunnen 

begroeten. 

 



Agenda  
Maandag 25 maart  Dorpen Toernooi in Gemert  19.00u 

                  Jeu de Bouckles – Gemert 1 

 

Dinsdag 26 maart, 2 – 9 – 16 – 23 april, 7 mei     19.00u 

                  Tête à Tête Competitie 

 

Zaterdag 30 maart  Einde Maand Paas Toernooi   13.00u 

    Onder het genot van een lekker paaseitje worden er natuurlijk     

     top prestaties geleverd ! 

 

Zondag  31 maart Eerste Paasdag      Geen Boulen ! 

Maandag 1 april   Tweede Paasdag   Boulen  10.00 – 12.30u 

 

Zaterdag 13 april  Boekel – Bakel  13.00u 

  Deelname lijst op het prikbord 

 

Zaterdag 27 april Einde Maand Toernooi 13.00u 

 

Zondag   28 april  Aanvang wedstrijden  10.30u 

  1
e
 Klasse Afdeling Competitie -  1 team Jeu de Bouckles - Huissen 

  2
e
 Klasse Afdeling Competitie  - 5 teams Jeu de Bouckles -  in Boekel 

 

Maandag 29 april Dorpen Toernooi in Gemert   19.00u 

               Jeu de Bouckles – Gemert 2 

 

Dinsdag 30 april Kroning Willem Alexander en Maxima 

   Het Fietsboulen is daarom verzet naar Zondag 30 juni. 

 

Woensdag 1 mei  Kind / Kleinkind Toernooi 

    

Zondag 5 mei Boekel – Berlicum- Uden  in Boekel 


