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Wist je dat :  
- wij onze excuses willen aanbieden aan de maandagavondspelers. 

- wij zo maar ineens besloten hadden om tijdelijk op maandag te 

stoppen met de speelavond omdat er te weinig belangstelling was 

op dat moment. 

   -    dit tot enige verwarring heeft gezorgd          Sorry ! Sorry ! Sorry! 

   -    tijdens de periode, dat er op dinsdag competitie wordt gespeeld zal 

        de maandagavond weer geopend zijn voor leden en aspirantleden. 

- dus in november, december, januari, februari, maart, april en mei  

      jullie vanaf 19.00u welkom zijn om te spelen / trainen 

- er een mooi hekwerk geplaatst is om de fietsen aan vast te zetten 

- dat het makkelijkst werkt als je de fiets met het achterwiel naar  

      het hek zet, zodat de afstand korter is. 

- op die manier ook de dure elektrische fietsen veilig in de stalling 

staan. 

- er enkele wijzigingen / toevoegingen zijn op de agenda van 2013.  

- je deze vindt achter op het buutje – noteer ze op je kalender! 

- er al enkele mensen zich gemeld hebben om ons jubileumjaar een  

feestelijk tintje te gaan geven.  

- wij op bijgaande brief al wat ideeën aanreiken waaruit je kunt 

kiezen, 

maar er kunnen natuurlijk altijd nog ideeën bij, dus heb je nog een 

goed idee vergeet dan niet om je brief ( ingevuld )in te leveren  

dan kan de werkgroep aan de slag. 
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Vooraf: 

Wat was het lang wachten op echt zomers weer. De kou en de regen 

speelden ons vaak parten bij de diverse toernooien. Soms waren we 

zelfs genoodzaakt om binnen te spelen. Vanaf eind juni is het echter 

prachtig zomerweer geweest.  

U treft informatie, verslagen en nieuws aan van het afgelopen half jaar 

en we kijken ook al verder vooruit. (Zie de agenda op de achterkant) 

 

Grote schoonmaak hal: 

Op 27 mei hebben een aantal vrijwilligers de hal een grondige 

schoonmaakbeurt gegeven. Eerst werd de kort gegooide split 

verwijderd. Daarna werden met behulp van een hoogwerker het plafond, 

de lampen, de geluiddempers en de schuine kanten schoongemaakt. Met 

behulp van ladders en trappen werden de wanden, de kozijnen, de 

ruiten, de deuren en de reclameborden onder handen genomen. Het 

werk verliep zo voorspoedig dat zelfs aan de buitenkant de overstekken, 

de veranda en het hekwerk afgesopt werden.  

Op 28 mei is er nieuwe split aangebracht in de hal. 

 

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 krijgt dit gesprek een 

vervolg. 
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AWC 2012-2013: 

In het vorige buutje hebben we gemeld dat Jeu de Bouckles 1 nog een 

beslissingswedstrijd moest spelen om zich te kunnen handhaven in de 4
e
 

klasse. 

Door het terugtrekken van de tegenstander was klassenbehoud een feit. 

Beide teams kunnen de volgende competitie weer in de 4
e
 klasse 

uitkomen.  

 

Dorpentoernooi: 

Ondanks twee nederlagen tegen Gemert 1 en Gemert 2 zijn we nog als 

3
e
 geëindigd in het Dorpentoernooi. Tijdens de afsluiting nam het 

echtpaar Coppens de honneurs waar van Jeu de Bouckles. Zij namen de 

beker in ontvangst en vergaarden ook nog de nodige prijzen. 

 

Zorgcentrum St.Petrus: 

Vanaf 18 februari hebben we met de bewoners van het zorgcentrum 

maandelijks een onderlinge competitie gespeeld. Met behulp van de 

vrijwilligers spelen ze op de 2e of 3
e
 maandag van de maand 

wedstrijden tegen elkaar. Zij doen dat met veel plezier. Wie met de 

bokaal naar huis gaat, weten we weer in november 

 

Afdelingscompetitie  (AC) 2013: 

We hebben met 6 teams deelgenomen aan deze competitie. Jeu de 

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

e
 klasse. 

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

De andere wedstrijden werden gespeeld in Huissen, Wijchen en Uden. 

Op 16 juni kon de balans opgemaakt worden. 

Alleen Jeu de Bouckles 6 kwam wat punten tekort. Hoewel zij als 

debutant prachtige wedstrijden hebben gespeeld, hebben ze degradatie 
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niet kunnen ontlopen. De overige teams spelen volgend jaar in dezelfde 

klasse (1
e
 en 2

e
). 

 

Training aspirant-leden: 

In april en mei heeft Jos Fabrie voor een aantal aspiranten 

trainingsavonden verzorgd. Met veel enthousiasme werd er geoefend en 

zijn de spelregels aangeleerd. 

Nu nog in de praktijk brengen. 

 

Tête à tête 2013: 
Dinsdag 19 maart is deze competitie nieuwe stijl van start gegaan. 

Tijdens de eerste wedstrijdavonden was het zo winters koud, dat 

sommige deelnemers voortijdig het speelveld moesten verlaten. 

Gelukkig was er nog ruimte om de uitgestelde wedstrijden in te halen. 

Gedurende 7 weken is er in 2 poules gestreden om het 

clubkampioenschap. De strijd om te promoveren of om degradatie te 

voorkomen was groot. De uitslag van deze competitie wordt 

bekendgemaakt bij het Afsluiting Zomer Toernooi. 

 

Kind-/kleinkindtoernooi: 

Ook dit jaar was er in de meivakantie weer een middag gereserveerd 

voor de kinderen c.q. kleinkinderen. In twee poules werd er sportief 

gespeeld om de blijvende herinnering te bemachtigen. In de groep van 6 

t/m 8 jaar was Ties van Lieshout de gelukkige. 

In de groep van 9 t/m 12 jaar was Nick v.d. Vondervoort voor de 2
e
 keer 

de sterkste. 

Na de nodige versnaperingen tijdens de wedstrijden en een snoepzak bij 

vertrek, keerden de kinderen even na vieren weer tevreden naar huis.  
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Uitslagen:  

Alle uitslagen van toernooien die wij “thuis” houden worden direct na 

afloop op het prikbord gehangen. Ook worden ze vermeld in het 

Weekblad Boekel Venhorst. Alle uitslagen van het afgelopen jaar kun je 

vinden op onze website. www.jeudebouckles.nl. 

 

Bostoernooi: 

Na een week met veel regen en kou konden we op het laatste moment 

beslissen om het toernooi toch in de bossen te spelen. Daar was het zeer 

aangenaam om te spelen, en op het thuishonk viel het ook best mee. Met 

54 deelnemers was dit toernooi goed bezet. Henk van Vorst was de 

winnaar. 

 

Pleintoernooi: 

Zon en regen wisselden elkaar af tijdens het Plein de Boules 2013. 

Liefst 72 teams speelden in 2 poules voor wat ze waard waren. 

Om het toernooi een nostalgisch tintje te geven, dit in verband met 

Boekel 700, werd een wedstrijd jo-jo-en toegevoegd. (Aan de 

deelnemers uitgereikt bij het afhalen van de wedstrijdnummers) 

Na een spannende finale konden de prijzen uitgereikt worden aan: Henk 

van Haandel, Marco van Haandel en Wim Manders 

 

Fietsboulen: 

Onder werkelijk ideale omstandigheden hebben we op 30 juni met 84 

spelers en de nodige toeschouwers genoten van de mooie route en 

prachtige speellocaties. Het was weer een geweldige happening. 

Iedereen heeft veel plezier aan deze dag beleefd.  

Er waren veel bezoekers bij Sancta Maria, die ook het nodige over 

hadden voor het goede doel. De opbrengst was dan ook geweldig. 
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De Stichting ALS kreeg een cheque van € 1600,00 Met dank aan 

iedereen. 
Henk van Vorst was de sportieve winnaar. Proficiat. 

 

Kermistoernooi 2013: 

Gespeeld op zaterdag 3 augustus onder prachtige weersomstandigheden. 

Met 142 deelnemers werd er gestreden voor de door de 

kermisexploitanten aangeboden munten, vrijkaartjes, waardebonnen en 

zuurstokken. Iedere deelnemer ging ’s avonds met een goed gevulde 

envelop naar huis. 

Jan van Kilsdonk/Ruud Verhofstad waren de winnaars. Van harte. 

 
 

Uitwisselingen: 

In april en juni hebben we gespeeld in Boekel tegen Bakel, in Erp en in 

Lieshout. 

Deze vriendschappelijke ontmoetingen vinden plaats in een ontspannen 

sfeer. De winnaar wordt beloond met een aardigheidje.  

Op 31 augustus spelen we in Bakel. De returns tegen Lieshout en Erp 

vinden plaats in september en november. ( zie agenda ) 
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Huize Padua: 

Op 6 juni togen we met zijn elven naar Huize Padua. 

We werden uitbundig ontvangen. De koffie/thee/fris was rijkelijk 

aanwezig. 

In tegenstelling tot vorig jaar was het voortreffelijk weer. 

We speelden samen met een bewoner 2 partijtjes op de 2 permanente en 

overige op het grasveld aangelegde banen. Geweldig hoe die mensen 

genieten en wij ook natuurlijk. 

 

Uitwisseling BBU: 

Na de 1
e
 wedstrijd in Boekel op 5 mei was de stand minder florissant. 

Mooie Boule uit Berlicum scoorde 26 overwinningen, tegen Jeu de 

Bouckles en Plop ieder 17. 

In Uden op 16 juni kwamen we geweldig voor de dag. Alhoewel er met 

slechts 8 teams werd gespeeld door iedere vereniging, pikten wij 21 

overwinningen mee, tegen Berlicum 11 en Plop 16. We hebben in de 

tussenstand de leiding genomen. 

Hopelijk kunnen we in Berlicum op 8 september deze voorsprong 

vasthouden of beter nog uitbreiden. Spelers succes. 

 

AWC 2013-2014: 

Inmiddels is er weer ingeschreven met 2 teams voor de Afdeling Winter 

Competitie. 

Onze teams spelen thuis op zaterdag 19 oktober, 16 en 30 november, 4 

januari en 18 januari. 

Supporters zijn van harte welkom. 
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Wijzigingen / toevoegingen  agenda  2013. 
 

Zaterdag 24 augustus    Boekel – Bonheiden  

Ong. 9.30u worden onze Belgische vrienden verwacht. 

 Zaterdag 31 augustus Bakel – Boekel in Bakel 

     Einde Maand Toernooi 13.00u in Boekel. 

Woensdag 4 september 19.00 u Sancta Maria Dames Toernooi. 

Wat voor verrassingen hebben de heren weer voor de dames in petto ??? 

 Zondag 8 sept. Berlicum – Boekel – Uden in Berlicum 

Kunnen we onze voorsprong behouden en de beker mee 

naar huis nemen ???? 

Donderdag 12 sept. Boekel – Lieshout in Boekel 

 Zaterdag 28 sept. Einde Maand Toernooi 13.00u in 

Boekel 

Zaterdag 5 oktober 12.00u Afdeling Winter Competitie 

19 okt. Oss en Ammerzoden – 2 nov. Tiel en Schijndel – 16 nov Boekel 

30 nov Boekel – 14 dec Huissen en Zaltbommel – 4 jan Boekel – 

18 jan Boekel – 1 febr. Nijmegen en Grave – 15 febr. St Michielsgestel 

en Oss 

 Zaterdag 19 okt. Einde Maand Toernooi 13.00u 

Zaterdag 26 okt. Afsluiting Zomer Seizoen Leden 

 Dinsdag 5 november 19.00u Winter Avond Competitie 

 12 – 19 – 26 november, 3 – 10 – 17 december 

 7 – 14 – 21 – 28 jan. , 4 – 11 – 18 febr. 2014   

Woensdag 6 november 19.00u Afsluiting Zomer Aspirant-leden 

 Zaterdag 23 november Einde Maand Toernooi 13.00u 

Zondag 22 december Ben Loeffen Kerst Toernooi 

 Zaterdag 28 dec. Einde Maand Oliebollen Toernooi 

Donderdag 2 januari 2014 Nieuwjaarsboulen.  


