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  Wist je dat : 

 De Winteravondcompetitie bij de dames is gewonnen door  

      Truus v.d. Vondervoort en bij de heren door Henk van Haandel 

 Jeu de Bouckles 1 zich via een extra wedstrijd heeft gehandhaafd in  

      4e klasse van de AfdelingsWinterCompetitie  (AWC) Proficiat! 

 De tête à tête competitie er op zit en de kampioenen bekend  

      gemaakt worden bij de Zomerafsluiting zaterdag 27 oktober 2012  

 We komende  winter weer met twee teams deelnemen aan de AWC 

 Gerard van der Ven de nieuwe coördinator is van alle externe  

      toernooien 

 Het fietsboulen  op Koninginnedag €  1500,-- heeft opgebracht, en  

      dit bedrag is geschonken aan Scouting  Boekel 

 Jeu de Bouckles 2 op 10 juni kampioen is geworden in de 2e klasse. Zij gehuldigd zijn op 

dinsdagavond 12 juni 

 We op achterstand staan in de onderlinge uitwisseling met Berlicum  

      en Uden, maar wel diverse dagprijzen hebben bemachtigd 

 De 3e ( afsluitende ) wedstrijd op 9 september in Uden is 

 We als tweede zijn geëindigd in het Dorpentoernooi in Gemert 

 Het Padua-onderonsje verregende,maar toch heel gezellig was 

 Er diverse gouden echtparen binnen onze vereniging zijn. Proficiat! 

 We bij onweer direct het spel staken en de banen verlaten 

 We als het koffietijd is, ophouden met spelen en niet doorspelen 

tot de partij uit is ! 

 We na het spelen alles opruimen en de banen slepen met de mat 

 We natuurlijk ook de tafels en stoelen netjes terugzetten 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wist je dat : 

 We met succes hebben deelgenomen aan de inschrijving van  

BoekelNet . Gerard vd Ven dit zeer correct verzorgd heeft .  

We alle deelnemers ( en Gerard ! )hiervoor bedanken. 

 We nog een bestemming zoeken voor de extra inkomsten hiervan .  

Dus heb je een idee ………laat het ons dan weten ! 

 Het goed toeven is onder de nieuwe veranda 

 We met trots kunnen zeggen dat dit een prima investering is 

 Je als lid een gastspeler mag introduceren tijdens de oefenpartijen,  

      maar dit niet structureel mag zijn 

 Dat dit niet geldt voor aspirantleden. Zij mogen niemand uitnodigen 

 We zaterdag 18 augustus al vroeg met een volle bus naar Bonheiden  

In Belgïe afreizen 

 We hopen de wisseltrofee mee terug te brengen ! 

 Alle deelnemers en supporters die mee gaan  een extra briefje met  

      informatie krijgen bij dit Buutje 

 Er weer trainingsavonden voor de aspirantleden gepland worden 

 De aspirant leden hiervan nog persoonlijk bericht krijgen 

 Op de vensterbank een blauwe map ligt. Hierin vind je de Externe  

Toernooien en de Registratielijst van de boules . 

 Er diverse uitwisselingen geweest zijn. De uitslagen hiervan altijd 

op het prikbord te vinden zijn . 

 De blauwe regenjasjes dit jaar opvallend veel gebruikt zijn . 

 Ook wel eens belicht mag worden hoe prachtig onze banen  

      en de tuin er steeds bijliggen. Een lust voor het oog.  

      Complimenten aan de tuinmannen. 

 

Van de voorzitter 

Het 2
e
 buutje van dit jaar 

Alweer een periode voorbij met vele werkzaamheden, competities, wedstrijden, 

uitwisselingen en toernooien. 

Vanaf maart hebben we van nabij de bouw van de veranda en fietsenstalling  

meegemaakt. Een prachtige uitbreiding aan het gebouw. Een blijvend terras in de 

zomermaanden, fietsen die droog staan en extra ruimte bij grote toernooien.  

Geweldig! Bedankt alle vrijwilligers die hieraan hun bijdrage hebben geleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Steeds kunnen jullie uitslagen , aankondigingen en verslagen lezen op het  

info-bord, het Boekels Weekblad en de site van Jeu de Bouckles.  

De site die steeds vaker bezocht wordt en waar je naast de uitslagen ook steeds  

foto’s van belangrijke toernooien en evenementen aantreft.  

Gerard en Leo zorgen steeds dat alles up-to-date is. Prima zo! 

Dat niet altijd alles gladjes verloopt hebben we ondervonden bij het  

Pleintoernooi. De wind en de regen speelden een spelletje met ons.   

Ondanks de tegenvallende weersomstandigheden werd er nat maar  

moedig gestreden door 70 teams (210 spelers) om de hoofdprijs.  

Dat het weer ook bijzonder goed kan zijn hebben we ervaren op  

Koninginnedag (fietsboulen), bij het Bostoernooi en tijdens het  

Kermistoernooi. Onder werkelijk ideale omstandigheden hebben op  

die dagen onze sport kunnen beoefenen. 

Tussendoor hebben we ook nog de 2
e
 uitwisseling gespeeld met Berlicum  

en Uden. Met nog een wedstrijddag voor de boeg in Uden, lijken de kaarten  

geschud. Uden staat er het beste voor. Maar ….we gaan ervoor ! 

Met 6 teams hebben we deelgenomen aan de Afdelingscompetitie (AC).  

Met wisselende resultaten. Jeu de Bouckles 1 en 5 brachten het er slecht af.  

Zij wisten zich niet te handhaven in hun klasse.  

Jeu de Bouckles 2 behaalde het beste resultaat. Het team werd kampioen en  

promoveerde naar de 1
e
 klasse. De overige teams handhaafden zich. 

Ook het recreatieve boulen blijft aantrekkelijk. Vele leden en steeds meer 

aspirant leden verschijnen op de banen om hun oefenpartijen te spelen.  

Ook de aanwas van de vereniging houdt aan.  

De aspiranten ledenlijst is aangegroeid tot 44 leden. 

Met al die leden, ruim 200, is het wel belangrijk dat we blijven letten op het 

verenigingsbelang. Afspraken, gemaakt op de ledenvergaderingen,  

met uitwisselende verenigingen, vanuit de afdeling enz. mogen en kunnen  

niet ondergeschikt worden gemaakt aan persoonlijk belang. Soms is het dan  

wel even slikken.  

Is iets niet duidelijk, vraag het dan aan het bestuur. 

En heb je goede tips en/of ideeën ? Laat dan van je horen via de ideeënbus,  

die je vindt op de ballenkast achter het prikbord. 

Let op de activiteiten die je vindt achter op ’t Buutje. Zet alles goed op je 

kalender zodat je niets hoeft te missen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IN MEMORIAM 

  Helaas moesten we afscheid nemen van Leo v Moorsel. 

  Een gezellige speelmaat . In voor een grapje ,maar serieus als het ging 

  om punten scoren. Samen met Nellie vele fijne uurtjes beleefd op de banen 

  en belangstellend tijdens het koffie drinken. We wensen Nellie , kinderen 

  en kleinkinderen sterkte voor de toekomst. 

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

PROGRAMMA: 

Zaterdag 18 augustus     Bonheiden – Boekel   

                                           Met de bus naar het schône België 

Zaterdag 25 augustus     Einde Maand Toernooi    13.00u 

Zaterdag  1 september    Bakel – Boekel in Bakel 

Woensdag 5 september   Sancta Maria Dames Toernooi  19.00u 

Zondag     9 september   Uden -  Boekel - Berlicum 

Dinsdag  11 september   Boekel – Lieshout  13.00u 

Zaterdag 29 september   Einde Maand Toernooi  13.00u 

Zaterdag 6  oktober        Afdeling Winter Competitie in Boekel 12.00u 

Zaterdag 20 oktober       Einde Maand Toernooi  13.00u 

                                       Afdeling Winter Competitie –uit 

Zaterdag 27 oktober       Afsluiting Zomer Seizoen   13.00u 

                                          Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging ! 

Zaterdag 3 – 17    november   Afdeling Winter Competitie – uit  

Dinsdag  6 – 13 – 20 - 27   november   Winter Avond Competitie 

Woensdag 7 november   Aspiranten Toernooi 

Vrijdag    16 november   Vrijwilligersdag naar ……..????? 

Zaterdag  24 november   Einde Maand Toernooi  13.00u 

Zaterdag   1 december     Afdeling Winter Competitie in Boekel 

Dinsdag  4 – 11 – 18 december Winter Avond Competitie 

Zaterdag 15 december     Afdeling Winter Competitie – uit  

Zondag   16 december     Ben Loeffen Kerst Toernooi 

Dinsdag 25 december     Eerste Kerstdag  Geen boulen ! 

Woensdag 26 december Tweede Kerstdag  10.30 – 13.30u boulen 

Zaterdag 29 december     Oliebollen Toernooi 

Dinsdag  1 januari 2013  Nieuwjaarsdag   Geen Boulen ! 

Donderdag 3 januari       Nieuwjaarsboulen  

 

Meer info betreffende de activiteiten vind je op het prikbord ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


