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Uitgave van de Frankische Jeu de Boules Club - Frankische Driehoek 3 - 5052 BL Goirle 

 

In deze uitgave vind je weer zaken die gaan over het wel en wee van onze vereniging. Als je 

wilt, dan kun je ook je „ei‟ kwijt in deze nieuwsbrief. Wij behouden ons wel het recht voor 

om aangeleverde teksten –in overleg- te redigeren. Reacties kun je sturen naar:  

* Fons Tinga, Schets van Grobbendoncklaan 23, 5051 KZ in Goirle. E-mail: 

fonstinga@home.nl (redactieadres) of  

* Ton de Kok, de Reitstraat 20, 5051 SB in Goirle. E-mail: antondekok@home.nl 
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Uittreksel uit verslag jaarvergadering 2010 

De jaarvergadering vond plaats op 1 november 2010 en werd bezocht door 39 leden. De 

belangrijkste punten hieruit: 

- Commissie Lief & leed heeft door het overlijden van Dimphie Mommersteeg én de 

eerdere opzegging van Ger Brok, twee nieuwe leden. Het zijn Elly Nielen en Rietje 

van Laerhoven. Al eerder was Roos Herings toegevoegd aan de commissie. 

- De woensdagcommissie heeft afscheid genomen van haar commissieleden Guus 

Geerts en Toon Torremans. Nellie Hoonings heeft zich aangemeld als nieuw lid. 

- Er is een (tijdelijke) nieuwe commissie benoemd, die het 4e lustrum gaat 

voorbereiden. Op 18 mei 2012 bestaat de jeu de boulesclub 20 jaar. De commissie 

bestaat uit: Ria de Jong, Bernard Smeulders, Gerard Franken, Arjen van Stel, Ton 

Smulders en vanuit het bestuur Gerrie de Kok en Annie Verheijen. 

- Jan Schellekens vraagt aandacht voor de rokers in de rokersruimte. Deze worden 

tijdens prijsuitreikingen wel eens vergeten. 

- Annie Blom en John Bakx pleiten voor een familie- respectievelijk vriendentoernooi. 

- Fons gaat met mensen van de baancommissie rond de tafel om zaken in goede „banen‟ 

te leiden. 

- Bij de aanleg van de nieuwe banen hebben we van de gemeente de toezegging dat de 

kosten geheel voor rekening van de gemeente komen. 

 

De aanleg van de nieuwe banen 

Eind vorig jaar heeft Maarten Grasveld (landschapsarchitect) als verantwoordelijke voor 

het buitengebeuren rondom de bouw van de Brede school contact met ons opgenomen. Hij 

heeft daarbij een voorstel gedaan voor de opbouw van de nieuw aan te leggen banen. 
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Het bestuur heeft zich over dit voorstel gebogen en zal dit bespreken met de leden van de 

baancommissie. Het idee is om een afspraak te maken met de heer Grasveld en een 

afvaardiging van de baancommissie en het bestuur. Wordt vervolgd.  

Inmiddels is ook de planning bekend van de aanleg van de nieuwe jeu de boulesbanen. De 

werkzaamheden starten in week 6 van 2012 (fase 3).  

 

Ik geef de pen door aan…………. 

Rietje van Laarhoven gaf de pen door aan mij. 

 

Even een korte kennismaking: 

 Ik ben Jan Dekkers. 

 Ik word 18 maart 73 jaar. 

 Ik ben getrouwd met Annemarie van Boxtel. 

 Ik heb 3 zonen waarvan er helaas een is overleden in 2006. 

 Ik heb 5 kleinkinderen. 

 Ik woon in Tilburg. 

 

Mijn idee is om te vertellen hoe ik met het spelletje pétanque in aanraking ben gekomen en 

waarom ik het zo leuk ben gaan vinden. 

 

Mijn eerste kennismaking met pétanque is al weer ruim 30 jaar geleden. Natuurlijk in 

Frankrijk op een camping met geleende ballen. Een eenvoudig camping toernooitje maar het 

spel lukte mij aardig zelfs zo aardig dat iemand uit het plubliek riep: “Je hebt talent man”. 

Of het zo is weet ik niet maar ik kwam wel in de finale en of het zo moest zijn tegen mijn 

eigen zoon die toen nog 14 jaar was. Warempel hij won nog ook. Dat heb ik nog dikwijls 

moeten horen. Maar het spelletje had me “te pakken”. Ik ben toen meteen ballen gaan 

kopen die vervolgens na 2 keer gebruikt te zijn een jaar lang roerloos in de caravan hebben 

gelegen. Een jaar later met vakantie kwamen we in de buurt van het Jeu de Boule museum. 

Dit hebben we bezocht. Voor geïnteresseerden, echt de moeite waard, het adres: 

Musee international, Petanque et Boules, Saint Bonnet le Chateau, France. 

In dit museum kwam ik er achter dat het spel ontwikkeld is door Engelse soldaten aan het 

front en niet, zoals gezegd wordt, door de Fransen. 

 

Uiteindelijk kwamen we in de Drôme op een camping waar een toernooi georganiseerd werd 

door ene Wubbo de Jong, zilveren camera winnaar als foto journalist bij de Volkskrant en 

mede oprichter van de Nederlandse Jeu de Boule bond. Hij had verstand van het spel, dus 

het was in goede handen. Ook zijn zoon speelde niet onverdienstelijk. Deze heren hebben 

mij de fijne kneepjes van het spel bijgebracht. Dit toernooi won ik van een Fransman en 

hield er een heerlijk dineetje en een gezellige avond aan over waarbij alle deelnemers een 

teiltje sangria, gemaakt van Clarette de Die, soldaat maakten. Een aantal jaren zorgden we 

dat we tijdens de vakantie dat toernooi op die camping mee konden spelen. 

 

In 1990 ben ik lid geworden van Forward maar omdat die vereniging alleen in de 

zomermaanden speelt en maar een avond per week ben ik naar een andere vereniging 

gegaan. Dat werd La Donnee. Na enkele jaren gespeeld te hebben als invaller voor de 

competitiewedstrijden in de regio Brabant ben ik bij de Frankische Driehoek terecht 

gekomen op advies van Guus Kluyt en ik voel me thuis bij deze club en vind er veel 

spelplezier en gezelligheid.  

 



Er ligt voor mij nog een uitdaging. Ik heb namelijk nog maar een keer een fles wijn 

gewonnen en dat moet nog veranderen. 

 

De pen geef ik graag over aan John Backx. 

 

Lotto 2011 

Het nieuwe Lotto-seizoen is weer begonnen. Voor diegene die willen, kunnen het bedrag van 

€ 26 voor een heel jaar overmaken op gironummer: 4958120 t.n.v. G. de Kok met vermelding 

Lotto 2011. Bij een winnend reservegetal wordt € 10 uitbetaald. Dit getal wordt elke 

zaterdag getrokken in de Belgische Lotto. 

 

Sextettentoernooi 

Op zondag 10 april a.s. wordt er weer een sextettentoernooi georganiseerd. Aan dit 

toernooi kunnen maximaal 48 spelers deelnemen die door loting worden ingedeeld in acht  

teams van zes personen. Deze teams spelen onderling tegen elkaar waarbij ieder een tête a 

tête, doublet, triplet en een sextet speelt.  

 

Inmiddels hangt er een intekenlijst aan het mededelingenbord in de Deel. Als je niet kunt 

intekenen op de lijst, stuur dan een e-mail naar: wvhiele@home.nl. Is de lijst vol, meld je 

dan toch aan. Je komt dan op de reservelijst én doet alsnog mee, als er onverhoopt iemand 

uitvalt. 

 

Uitslag onderzoek drankgebruik in de Deel 

Het bestuur van de Deel heeft door middel van stellingen aan regelmatige bezoekers van 

de Deel (individueel of via een activiteit) gevraagd, om te reageren op het –eventueel- 

verhogen van de dranktarieven in de Deel. 

Resultaten onderzoek 
1. In totaal hebben 146 personen deelgenomen aan het onderzoek en een formulier 

ingeleverd. 

2. Ruim 90% van de ondervraagden vindt het geen goede zaak, dat de drankprijzen in 

de Deel gelijk zouden zijn aan die van de horecafunctie in de sporthal. 

3. Ongeveer tweederde (65%) van de ondervraagden geeft aan het gebruik van 

consumpties te gaan beperken, als er geen onderscheid is tussen de drankprijzen in 

de Deel en die van de horecafunctie in de sporthal. 

4. Ruim éénderde (36%) van de ondervraagden geeft aan niet meer deel te nemen aan 

activiteiten in de Deel, als er geen onderscheid is tussen de drankprijzen in de Deel 

en die van de horecafunctie in de sporthal. 

Tot slot 
De organisatie van de Deel heeft aan de deelnemers aan het onderzoek ook gevraagd om 

aan te geven, waarom ze juist wijkcentrum de Deel bezoeken. Daaruit zijn erg veel 

positieve reacties gekomen. Daarbij zijn gezelligheid, de eigen vereniging, betaalbaarheid 

en sociale contacten de belangrijkste pijlers. De organisatie van de Deel is erg blij met 

deze reacties. 

NB! Deze resultaten zijn doorgespeeld naar de gemeente en Leystromen. We houden jullie 

op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

 

Aaikestoernooi 

Woensdag 20 april (vóór Pasen) vindt weer het bekende Aaikestoernooi plaats. Het 

toernooi begint om 13.30 uur. Niemand gaat met lege handen naar huis. De inschrijflijst 

hangt in de Deel en de inschrijvingstermijn sluit op woensdag 13 april. 
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