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e
 jaargang  nr. 34,  december 2013 

 

Vooraf: 

Het derde buutje van 2013. 

U treft informatie, verslagen en nieuws aan van 

de maanden augustus, september, oktober en 

november. We kijken ook al verder vooruit. 

(Zie de agenda.) 

 

Lidmaatschap en licenties: 

 Elk jaar opnieuw zijn er leden ( ook 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. 

 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 

competities van afdeling 05, 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 afdeling, dan 

ook graag even een berichtje. We zetten de licentie dan om in een 

C(club)-licentie. 

Voor leden die vanaf 2013 lid zijn, wordt voor het eerst een licentie 

aangevraagd. 
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Boekel – Bonheiden: 

Al direct na de uitgave van het vorige buutje stond de ontmoeting met 

onze Belgische vrienden op het programma. Met liefst 57 personen 

arriveerde het gezelschap om goed half tien. Na ontvangst met 

koffie/thee, krentenbrood en koek startte om half 11 de 1
e
 wedstrijd. 

Bonheiden bracht 15 teams mee. Omdat wij een team meer hadden, 

werd er elke ronde een team uitgeloot. Na een voortreffelijke start van 

onze kant, kwamen de spelers van Bonheiden daarna goed op gang. Na 

3 ronden, die buiten gespeeld werden omdat het weer prima was, 

moesten we verkassen naar de hal. De regen gooide roet in ons spel. 

Binnen kwamen we er nauwelijks aan te pas. Bonheiden won de 

ontmoeting met 34 tegen 26. De wisselbeker ging weer mee terug naar 

Bonheiden. Dagbesten was aan Boekelse kant het team van Harrie, 

Mientje en Mieke. Het was een gezellige, sportieve en gemoedelijke 

dag. De soep, de belegde broodjes en de broodjes hamburger of worst 

smaakten geweldig lekker. Rond 19.00 uur vertrok de bus weer 

huiswaarts. 

 

Sancta Maria Damestoenooi: 

Op woensdag 4 september was het weer zover. 42 dames speelden het 

jaarlijkse damestoernooi. Inzet de wisseltrofee. Het weer was 

fantastisch. 

Na de 1
e
 ronde werden de dames weer verwend met gebak. Na de 2

e
 

ronde werden er hapjes geserveerd. Omdat er elke ronde een partij bij 

was die veel speeltijd vergde, werd het een latertje. Rond middernacht 

was iedereen uitgespeeld en de uitslag bekendgemaakt. 

Wederom een winnares die nog niet eerder het genoegen had mogen 

smaken om deze trofee te winnen. Maria van Vorst wist uiteindelijk met 
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3 gewonnen partijen de meeste pluspunten te verzamelen. Zij mag een 

jaar lang met de trofee pronken. Proficiat.  

 

Schoonmaak magazijn: 

Na de grote schoonmaak van de hal in mei hebben een aantal 

vrijwilligers op 23 september het magazijn een grondige 

schoonmaakbeurt gegeven. Alles ging van zijn plaats.  Alle hoeken, 

wanden, stellingen en plafonds werden grondig gereinigd. De 

opgeslagen materialen, gereedschappen, apparaten en hulpmiddelen 

zien er weer piekfijn uit.  Alles heeft weer zijn eigen plaats. Graag zo 

houden. 

 

NJBB: 

In mei hebben we als vereniging een steentje bij mogen dragen aan het 

project: 

“De toekomst van de NJBB” 

Vanuit afdeling 05 zijn we samen met Plop op uitnodiging van de NJBB 

in discussie gegaan over de toekomstige ontwikkelingen, speerpunten, 

beleid en planningen van de NJBB.  In oktober kreeg dit gesprek een 

vervolg in Nieuwegein. Op 25 november volgde een informatieavond 

over het definitieve beleidsplan. Belangstellenden hebben via het info-

bord hiervoor een uitnodiging gehad. 

 

Dorpentoernooi: 

Ook dit jaar spelen we weer mee. De eerste wedstrijden zitten er 

inmiddels op. De eerste wedstrijd verliep niet vlekkeloos. Een incident 

van Erpse kant zorgde ervoor dat de wedstrijd vroegtijdig gestaakt werd. 

Een wedstrijd met een staart. De uitslag werd bepaald op 0 – 0. 
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Op 18 november werd de tweede wedstrijd gespeeld. Gemert 2 was de 

tegenstander. We konden het niet bolwerken. De wedstrijd werd met 7 – 

11 verloren. 

 

Zorgcentrum: 

Vanaf 18 februari hebben we met de bewoners van het zorgcentrum 

maandelijks een onderlinge competitie gespeeld. Met behulp van 

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

maand wedstrijden tegen elkaar. De laatste wedstrijddag op 11 

november hebben we de competitie afgesloten. Als winnaar hebben we 

Jan van de Ven gehuldigd.  

Aan alle deelnemers, vrijwilligers en bedienend personeel werd een 

medaille uitgereikt. 

 

Eindemaand augustus, uitwisseling Bakel - Boekel: 

Op 31 augustus viel het eindemaand toernooi van augustus samen met 

de uitwisseling Bakel-Boekel. Ondanks 23 deelnemers aan de 

uitwisseling, kwamen er nog 39 gegadigden opdagen om het 

eindemaand toernooi te spelen. Na de ochtendregen, die zeer welkom 

was, verbeterde het weer tegen de middag. Onder ideale 

omstandigheden zijn beide toernooien afgewerkt. 

In Bakel was de beste bouler van Boekelse kant Sjaak v.d. Rijt, het 

toernooi in Boekel werd gewonnen door Martien van Doren. 

Winnaars proficiat! 

 

Tête à tête 2013: 
De uitslag van deze competitie is bekendgemaakt bij de afsluiting van 

het zomerseizoen. 
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Winnaar en clubkampioen 2013 is geworden Frans de Bruin. In Poule B 

werd Jos Fabrie kampioen. Beide kampioenen nogmaals proficiat. 

Beste dame toonde zich Toos Verhofstad. 

De nieuwe stijl van de competitie hield echter ook in dat er werd 

gedegradeerd vanuit de A poule en gepromoveerd vanuit de B poule. 

De A poule werd verlaten door de dames Miet van Dijk (afgehaakt 

i.v.m. een gebroken pols) en Gerarda v.d. Ven, bij de heren waren Grard 

School, Frans Vesters en Harrie Coppens de pineut. 

De opengevallen plaatsen worden volgend jaar ingenomen door de 

dames Lenie Cootjans en Tiny v.d. Elzen en de heren Jos Fabrie, Christ 

Donkers en Harrie Donkers. Allemaal proficiat met de promotie. 

Voor de volledige uitslag kijk op de website. 

 

Fietsboulen: 

De Stichting ALS kreeg een cheque van € 1600,00 

We hebben daarvoor een bedankbrief ontvangen. Deze is te lezen op het 

infobord.. 
 

Uitwisselingen: 

Donderdag 12 september kwam “Ons Genoegen” uit Lieshout op 

bezoek. Ook deze keer werd het een perfecte mix. 20 tegen 20. Na een 

ietwat druilerig begin, hebben we verder onder aardige 

weersomstandigheden dit toernooi gespeeld. Lieshout blijft een moeilijk 

te bestrijden tegenstander. Zij zorgden voor de algemene winnaar. Beste 

van Boekels kant was Piet v.d. Braak. Proficiat. 

Op 2 november speelden we thuis in de hal tegen Erp. 

Voor Erp elk jaar bijzonder omdat die alleen buitenbanen hebben. Met 

in totaal 36 spelers werd dit toernooi uiteindelijk gewonnen door Kees 
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Beekmans uit Erp. Mientje Coppens was de beste aan Boekelse kant. 

Proficiat. 

 

.Uitwisseling BBU: 

Tijdens de laatste wedstrijddag in Berlicum op 8 september hebben we 

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

Slechts 17 partijen konden in winst omgezet worden.  

Omdat Mooie Boule ( Berlicum) liefst 24 partijen in winst omzette, 

werden ze naast dagwinnaar ook algemeen winnaar. Omdat Plop (Uden) 

ook niet zo’n beste dag had, werd Jeu de Bouckles 2
e
 over de drie 

toernooidagen.  Einduitslag: 1
e
 Mooie Boule : 61 gewonnen partijen, 2

e
 

Jeu de Bouckles 55 gewonnen parijen, 3
e
 Plop 52 gewonnen partijen. 

Volgend jaar beter. 

 

Veranda: 

Op 27 september zijn in /aan de veranda flexibele tussenwanden 

gemonteerd. De functionaliteit van de veranda neemt daarmee toe. Bij 

grote toernooien in de herfst en in de winter kunnen we deze extra 

ruimte dan goed gebruiken.  

 

Eindemaand september 

 Maar liefst 63 deelnemers meldden zich aan voor dit toernooi. De 

weersomstandigheden waren dan ook voortreffelijk. Er werd weer fel 

gestreden om de prijzen. Slechts 3 personen haalden ongeschonden de 

finish. Sjef v.d. Vondervoort trok aan het langste eind. Proficiat! 
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AWC 2013-2014: 

Inmiddels is de afdelingswintercompetitie weer gestart. 

Onze teams speelden thuis op zaterdag 9 november (JdB1) en 10 

november (JdB2), 16 en 30 november.  

De resultaten thuis op 9 en 10 november vielen wat tegen, beide teams 

verloren. 

Zaterdag 16 november er zowel gewonnen als verloren. JdB1 verloor, 

JdB2 won ruimschoots. 

Uit werd er gespeeld op 19 oktober en 2 november. Beide teams 

wonnen op vreemde bodem hun wedstrijden. 

4 januari en 18 januari zijn er nog thuiswedstrijden. Supporters zijn van 

harte welkom. 

 

In memoriam:  

In oktober werden we binnen één week geconfronteerd met twee 

overlijdens. Toon Verhofstad op 3 oktober en Tiny Hoevenaars op 9 

oktober. Toon, bijna 20 jaar lid, was jarenlang wedstrijdspeler voor onze 

vereniging in de zomercompetitie. Sinds we deelnemen aan de 

wintercompetitie een vaste kracht in Jeu de Bouckles 2, waar altijd op 

hem gerekend kon worden. Ook op de diverse clubtoernooien was Toon 

vaak een winnaar. Toppunt voor hem was het winnen van de Ben 

Loeffenbokaal in 2009. Toon, fijn om mee te spelen, maar ook heerlijk 

om tegen te spelen. Nooit afkeurend, altijd positief. 

Tiny, ruim 13 jaar lid, was vooral een recreatieve speelster. Nam wel 

veelvuldig deel aan de clubtoernooien en uitwisselingen. Kwam voor de 

gezelligheid en het sociale contact.  
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Vanuit de club hebben we naar Toos en Thé ons medeleven massaal 

betuigd. Als clubgenoten hopen we bij te kunnen dragen aan het 

verwerken van het verlies van jullie dierbare echtgeno(o)t(e). Veel 

sterkte toegewenst. 

 

Eindemaand oktober: 

Omdat Jeu de Bouckles 1 en 2 deze dag aan moesten treden voor de 

AWC, was het aantal boulers beperkt. Toch schreven zich nog 38 

deelnemers in. 

Net als in september haalden maar 3 deelnemers ongeschonden de 

finish. Op saldo werd Ties v.d. Tillart winnaar. Proficiat 

 

Afsluiting zomerseizoen: 

Onder werkelijk ideale omstandigheden we hebben het zomerseizoen af 

kunnen sluiten. Met liefst 100 deelnemers werd er in 2 poules gestreden 

om de dagprijzen. Wilde men vorig jaar graag binnen spelen i.v.m. de 

kou, nu was het juist andersom en wilde men graag buiten spelen. Het 

werd weer een mix tussen buiten en binnen. Net om half 6 waren we 

klaar met de laatste partij en konden we vertrekken naar Nia Domo om 

te genieten van een heerlijk buffet. 

Tussen het warme buffet en het toetjesbuffet werden de dagwinnaars 

bekendgemaakt. Bij de dames was Johanna v.d. Elzen de beste. Bij de 

heren mocht Jos van Haare zich winnaar noemen op grond van de 

uitslag van de eerste wedstrijd.  

Zoals gebruikelijk werden ook koperen jubilarissen gehuldigd. Dit jaar 

viel de eer te beurt aan Cor Constant, Harrie Donkers en het echtpaar 

Johanna en Jan v.d. Elzen. Daarna werden de winnaars en promovendi 

van de tête à tête in het zonnetje gezet (zie verslagje tête à tête) 
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Kledingfonds: 

Onlangs hebben we weer de jaarlijkse donatie ontvangen van onze 

hoofdsponsor “Van Haandel Camperbouw”. Door deze  bijdrage kunnen 

we de clubkleding voor een redelijke prijs aan de leden aanbieden. Henk 

en Tonnie bedankt. 

 

Winteravondcompetitie (WAC) 2013-2014: 

Op 5 november zijn we weer gestart met de WAC. Liefst 58 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 werd er  al heftig gestreden om de overwinningen. 

Teleurstelling en vreugde volgen elkaar snel op. Waar het allemaal toe 

leidt, zien we wel bij de prijsuitreiking in 2014. 

 

Afsluiting zomer aspiranten: 

Ook met de aspiranten hebben we de zomer afgesloten. 

Op 6 november werd er door 22 aspiranten gestreden om de eer. Na de 

gevolgde trainingen kon het geleerde in de praktijk worden gebracht in 

een drietal echte wedstrijden. 

Bij de heren bleek Piet v.d. Wijst de sterkste, Bij de dames ging Mien 

van Sleeuwen er met de bokaal vandoor. 

 

Vrijwilligersdag: 
Op 8 november vertrokken we met een volle bus en volgbusje richting 

het noorden.  Het jaarlijkse uitstapje werd gemaakt als dank voor het 

vele werk dat wordt verzet door onze vrijwilligers.  

Helaas moesten ook dit jaar weer een paar vrijwilligers afhaken om 

persoonlijke of gezondheidsredenen. 
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Via mediapark Hilversum, waar we na ontvangst met koffie en gebak, 

een keurig verzorgd programma voorgeschoteld kregen, vertrokken we 

om 1 uur naar Ankeveen, waar ons een voortreffelijke lunch wachtte. 

Vandaar uit werd de reis voortgezet richting Houten. 

Na enige uitleg konden we daar ons geluk beproeven op de  glow 

minigolfbaan. De avond werd afgesloten in Boekel. De Rode Lampion 

fungeerde als gastheer. Al met al een prachtige dag. Anneke en Maria 

nogmaals bedankt voor het organiseren van deze dag. 

 

Goede doel: 

Elk jaar staat de dag van 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. 

 

Op naar ….. 
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Agenda 
december  2013 –  januari 2014 - februari 2014 

 

Dinsdag 3 december : 19.00u Winter Avond Competitie 

Donderdagavond 5 december  : GEEN BOULEN ! 

Maandag 9 december :  Dorpen Toernooi  Aarle Rixtel – Gemert 

Dinsdag 10 december : 19.00u Winter Avond Competitie 

Zaterdag 14 december : Afdeling Winter Competitie 

                                       In  Zaltbommel en Huissen 

Dinsdag 17 december : 19.00u Winter Avond Competitie 

Zondag 22 december:   Ben Loeffen Kerst Toernooi 

10.30u Eucharistieviering ter herinnering aan de overleden leden 

van Jeu de Bouckles 

Aansluitend in ons clubgebouw Sancta Maria  het Kersttoernooi 

Dinsdag 24 december : GEEN BOULEN !!!!! 

Woensdag 25 december : Eerste Kerstdag       GEEN  BOULEN ! 

Donderdag 26 december : Tweede Kerstdag   10.00 – 12.30u boulen 

Zaterdag 28 december : 13.00u Einde-Maand-Oliebollen-Toernooi 

Dinsdag 31 december : GEEN BOULEN !!!!! 

Woensdag 1 januari 2014 : Nieuwjaarsdag     GEEN BOULEN 

Donderdag 2 januari : Middag en avond Nieuwjaarsboulen en  

         Opening van ons jubileumjaar 2014  “ 25 jaar Jeu de Bouckles “ 

Zaterdag 4 januari : 12.00u Afdeling Winter Competitie 

Jeu de Bouckles 1 – Boules de Boeuf 5     

Jeu de Bouckles 2 – L’Ammerzo 4 

Dinsdag 7 januari : 19.00u Winter Avond Competitie 
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      Dorpen Toernooi in Gemert.  Gemert 1 – Lieshout 2 

Maandag 13 januari : Dorpen Toernooi.   Lieshout2 – Aarle Rixtel 

Dinsdag 14 januari : Winter Avond Competitie 

Zaterdag 18 januari : 12.00u Afdeling Winter Competitie 

Jeu de Bouckles1 – De Teerling2    

Jeu de Bouckles2 – Wij liggen3 

Maandag 20 januari: Dorpen Toernooi.  Gemert2 – Erp 

Dinsdag 21 januari : Winter Avond Competitie 

Zaterdag 25 januari :   Brrrrrr      Winter Maand Toernooi 13.00u 

Maandag 27 januari: 19.15 u. Dorpen Toernooi. Gemert1 – Boekel 

Dinsdag 28 januari: Winter Avond Competitie 19.00u 

Zaterdag 1 februari: Afdeling Winter Competitie in Grave en Nijmegen 

Dinsdag 4 februari: Winter Avond Competitie 

Maandag 10 februari: Dorpen Toernooi.  Gemert2 – Mariahout 

Dinsdag 11 februari: Winter Avond Competitie 

Dorpen Toernooi. Lieshout2 – Erp 

Zaterdag 15 februari:  

Afdeling Winter Competitie in Oss en St.Michielsgestel 

Maandag 17 februari: Dorpen Toernooi. Lieshout1 – Gemert1 

Dinsdag 18 februari: Winter Avond Competitie 

Woensdag 19 februari: 19.30u  Jaarvergadering 

 


