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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 de nieuwsbrief. Ik behoud me wel het recht voor om 

aangeleverde teksten te redigeren, uiteraard in overleg met betrokkenen. Reacties kun je 

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

fonstinga@home.nl (redactieadres). 
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Ton de Kok 

Op 19 mei hebben we toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van Ton. Het was wel 

duidelijk dat het met de gezondheid van Ton de laatste tijd snel bergafwaarts ging. Zijn 

laatste woorden: “T‟is goed zo, ik ben er klaar mee” geven dat treffend aan. 

 

Het was fijn dat veel leden van de jeu de boulesclub bij het afscheid van Ton aanwezig 

waren.  

 

In mijn afscheidswoord heb ik al gememoreerd, dat hij degene  was die de meeste kopij 

verzamelde voor de nieuwsbrief. Voorlopig zou ik graag de nieuwsbrief alleen willen 

samenstellen. Ik wil dan wel aan jullie vragen om mij zoveel mogelijk te bestoken met 

weetjes en verhaaltjes, verslagen en andere zaken die ik in de nieuwsbrief kan opnemen.  

 

Ik stel voor, dat we tijdens de jaarvergadering in november bij de samenstelling van de 

commissies terugkomen op de nieuwsbrief en dan een nieuwe redactiecommissie kiezen. 

 

Vooraankondiging clubkampioenschap 

Ja, je leest het goed. De wedstrijdcommissie gaat nog één keer proberen het 

clubkampioenschap van de grond te krijgen. Maar dan op een andere manier.  

 

Wat blijft zijn de vaste doubletten. Wat anders wordt: er worden op drie (3) 

dinsdagavonden twee (2) wedstrijden gespeeld. Dus in totaal zes (6) wedstrijden. Deze 

avonden zijn: 6, 13 en 20 september a.s. Als er onverhoopt een avond uitvalt, dan komt 

daar 27 september bij. 
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Voor degenen die niet meespelen blijft er de mogelijkheid om vrij te spelen op de deze 

dinsdagavonden. Eind juli dan wel begin augustus zal de intekenlijst op het 

mededelingenbord te vinden zijn. Tegen die tijd volgt er nog een herinnering. 

  

Ik geef de pen door aan…………. 

 

Jan, nog bedankt voor het doorgeven van de pen (ik pak je nog wel eens terug). 

 

Mijn naam is John Bakx en ik ben nog net geen 65. Ik ben vanaf de oprichting lid van onze 

club. Ik ben getrouwd met Lianne en heb een dochter Ilse, getrouwd met Lars en die 

hebben een zoon Mathijs; en een zoon  Jaap , die woont samen met Karlijn.  Wij wonen allen 

in Goirle. 

 

Na de lagere school in Rijen en de HBS op een kostschool in Weert, waar ik niets heb 

gemerkt van misbruik maar wel van misgebruiken (wij moesten elke morgen naar de mis), 

ben ik in Utrecht gaan studeren voor dierenarts. In 1973 was ik na veel transpiratie en 

weinig inspiratie klaar en begon een dag later te werken in Velp (Gld). Een mooie tijd in een 

hele mooie omgeving maar nog niet erg modern. Ik deed er vooral de grote huisdieren en 

reed rond in een Renaultje 4 met een pan met spuiten, die ik daar elke avond in uitkookte.  

Mijn semafoon was zo groot als een grote accu en bijna niet te tillen. Mijn handen die niks 

gewend waren (behalve bier) zaten vol klieven, wondjes en pleisters; maar het was een 

schitterende tijd. Ik kon het werk op mijn gemak aan, want het was een kleine praktijk en 

men belde nog voor alles. 

 

Een jaar later ging ik in Tilburg werken en daar was het al anders. Mijn spuit werd een 

revolverspuit; de pan werd een sterilisator en de semafoon werd een handzame pieper. 

Daar waren ook al veel grotere stallen en veel varkens die veel routine werk gaven. Ook 

veel meer spoedgevallen en verlossingen en keizersneden. Daar ging ik ook meer kleine 

huisdieren doen, vooral in de wijk Broekhoven. De bedrijven werden groter, maar het 

werden er wel minder en de boeren gingen steeds meer zelf doen. Het individuele dier was 

niet meer belangrijk en; we gingen de bedrijven begeleiden op het gebied van drachtigheid 

en productie. We lieten ons niet meer betalen voor de medicijnen, maar voor de 

handelingen. De computer kwam en er werd een echoapparaat aangeschaft en we moesten 

gecertificeerd worden. Maar dat stomme terugkerende werk van het enten van de varkens 

bleef. 

 

In 1997 besloot ik (ook omdat ik niet meer verder wilde met mijn collega ) bij de RVV         

(rijksdienst voor de keuring van vee en vlees) te gaan werken. Ik kwam midden in de 

varkenspestcrisis terecht en op mijn eerste werkdag ontdekte ik met een collega het 

zowat laatste geval in dat gebied. Gelukkig heb ik toen geen bedrijven hoeven ruimen. Dat 

was wel het geval in 2001 toen er Mond en Klauwzweer uitbrak. Een ziekte waar al 10 jaar 

niet tegen geënt was in de EEG.  Vanwege exportverbod bij het gaan enten van de dieren, 

moesten er uiteindelijk 2600 bedrijven geruimd worden (280.000 dieren).  In het begin 

moest dat op de bedrijven zelf gebeuren. Dat was zeer hectisch en emotioneel; ik heb dat 

toen gedaan omdat ik veel praktische ervaring had met bloedtappen, intraveneuze 

injecties, omgang met dieren en ook mensen. Maar vooral omdat ik vond dat het netjes en 

met respect moest gebeuren.  Er was veel tegenstand tegen het beleid in die dagen. Toch 

heeft ons team  heel vaak complimenten van boeren gekregen omdat we het zo “mooi “ 

gedaan hadden.  

 



Er is heel veel gebeurd in die dagen (o.a. een hele dag gegijzeld in Kootwijkerbroek ). Ik 

weet niet of ik dat werk  nu weer zou op kunnen brengen. Het fijnste werk bij de RVV vond 

ik de buitendienst met veel exportcertificering en de zelfslachtende slagers en dat was 

ook het merendeel van mijn werkterrein.  

 

De vleeswereld is nooit mijn wereld geworden. De RVV ging reorganiseren en fuseren met 

de Keuringsdienst van Waren en met de AID en werd de VWA (voedselwaren autoriteit). 

En na de zoveelste reorganisatie ben ik gestopt met werken. Het werken was ik niet beu, 

maar wel de organisatie en de manier van werken. Ik ben nu ruim 4 jaar thuis en het bevalt 

mij prima. 

 

Ik geef de pen door aan Don van Gorp.  

 

Website 

De website van onze club heeft een nieuwe naam. Deze is www.fjdbc.nl  

Het bestuur wil –in samenspraak met de diverse commissies- de site meer gaan benutten. 

Ook deze nieuwsbrieven zullen een plaats krijgen op de website. De foto‟s van diverse 

toernooien en evenementen blijven sowieso een belangrijke plaats innemen op de site. Je 

kunt ook via de website van de Deel www.dedeel.nl de site van de jeu de boulesclub 

benaderen. 

 

Verlichting van de banen 1 t/m 4 

De lampen die wekelijks op de dinsdagavond aan de muur van de Deel werden gehangen om 

wat meer licht te laten schijnen op de jeu de boulesbanen 1 t/m 4, waren voor velen van 

jullie wel hinderlijk. Vandaar dat Arjen –in overleg met Jan Peter- heeft geopperd om hier 

een andere oplossing voor te vinden. Inmiddels is dat ook gebeurd, met dank aan beide 

initiatiefnemers. Tot aan de nieuwbouw van de banen in februari/maart van het volgend 

jaar, kunnen we weer optimaal gebruik maken van deze banen.  

  

Evenementen 

 Op zaterdag 25 juni a.s. is er weer de jaarlijkse Nacht van Michel. De uitnodiging 

hebben jullie –als het goed is- inmiddels ontvangen. De organisatie is in handen van 

de activiteitencommissie en ze krijgen ondersteuning van de leden van de 

wedstrijdcommissie. 

 Op zondag 31 juli volgt dan de Ledendag. De uitnodiging zal eind juni worden 

verzonden. Deze dag wordt zoals gebruikelijk georganiseerd door de leden van het 

bestuur.  

http://www.fjdbc.nl/
http://www.dedeel.nl/

