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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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Ine de Rooij 

Alweer zijn we geconfronteerd met het verlies van een gewaardeerd lid van de jeu de 

boulesclub. Ine is op zondag 11 september op 70-jarige leeftijd overleden. Veel te vroeg, 

vind ik. Ik zal Ine blijven herinneren als een zeer trouw lid van de jeu de boulesclub.  

 

Ine is niet alleen gedurende bijna 15 jaar lid geweest van de jeu de boulesclub, maar heeft 

ook deel uitgemaakt van het bestuur van de Deel. Verder was Ine de stuwende kracht 

achter de bridgeclub in de Deel. Op haar kon je altijd bouwen.  

 

Met haar ziekte ging ze karaktervol om. Ze accepteerde het feit, dat het op sommige 

momenten wat minder ging, maar wuifde dat steeds weg. „Ik ga er weer voor‟, zei ze dan.  

Maar ook voor Ine was het op een gegeven moment teveel geworden. Na een korte opname 

in het ziekenhuis, zei ze dat ze de regie uit handen had gegeven. Ze had de strijd 

opgegeven en heeft uiteindelijk haar rust gevonden. 

 

Fons Tinga. 

 

Bestuursmededelingen 

 Zaterdagmiddag 15 oktober staat in het teken van onze vrijwilligers. We zullen dan 

op een passende manier aandacht besteden aan het werk, dat zij belangeloos voor 

de jeu de boulesclub doen. 

 Op maandag 31 oktober vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Deze 

begint zoals gewoonlijk om 20.00 uur in de Deel. 

 

 

 

Opmerking [t1]:  

Opmerking [t2R1]:  
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Verslag woensdagmelange 7e manche, serie 3 

Iedereen hartelijk welkom op de laatste woensdag van deze manche. Tijdens deze 3e en 

laatste serie van de 7e manche hebben we de volgende wedstrijden gespeeld op : 30 maart., 

6-13 en 27 apr., 4-11-18 en 25 mei., 1-8-15 en 29 juni. In deze reeks is een woensdag 

uitgevallen. Totaal hebben er 46 personen tijdens deze serie meegedaan, waarvan er 32 de 

minimale wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst mee te tellen. Op woensdag 25 

mei hadden we de minst aantal deelnemers namelijk 18 en op woensdag 27 april en 4 mei de 

meeste aantal mensen en wel 34. Deze keer zijn er 2 personen die alle 12 wedstrijden 

gespeeld hebben, Jan Schellekens en Ellie Nielen. 

 

Eerste is geworden Jan Schellekens met 147 punten, dit is tot nu toe het hoogt aantal 

punten in een serie, tweede Noud de Brouwer met 100 punten als. en derde is geëindigd 

Jan Dekkers met 93 punten. Laatste is geworden Ria Heefer met  -29 punten. 

 

De uitslag van de 7e manche  na 3 serie‟s: in totaal zijn er 21 mensen die in de totaalstand 

meedoen.  

Eerste is geworden Jan Schellekens met 321 punten, tweede Noud de Brouwer met 286 

punten als. en derde is geëindigd Lies Beekmans met 273 punten. Laatste is geworden 

Cees Pistorius met  38 punten. 

 

De 8e manche, serie 1 start op woensdag 24 augustus. 

 

12 mei 2012 

Noteer deze datum alvast in je agenda van volgend jaar, want dan vieren wij het 20-jarig 

bestaan van onze Frankische Jeu de Boulesclub. De feestcommissie is al bezig om dan een 

gezellig middag- en avondprogramma samen te stellen. Omdat in onze club veel creatief en 

komisch talent aanwezig is, lijkt het de feestcommissie leuk dat het avondprogramma 

zoveel mogelijk door de eigen leden wordt ingevuld.  

 

Wij (de leden van de feestcommissie-red.) vragen jullie allen om na te denken om in een 

groep of solo op te treden met een sketch, act, cabaret, voordracht, zang, muziek of dans.  

Eeuwige roem zal jullie ten deel vallen. Als je ideeën hebt, geef die dan alvast door aan de 

feestcommissie die jullie daarbij zoveel mogelijk zal ondersteunen.  

 

De feestcommissie bestaat uit: Ria de Jong, Bernard Smeulders, Ton Smulders, Arjen van 

Stel en Gerard Franken, aangevuld met de bestuursleden Annie Verheijen en Gerrie de 

Kok. 

 

Ik geef de pen door aan…. 

Van: Don van Gorp 

 

Jawel, en nu ben ik aan de buurt in deze rubriek. 

Ik ben Don van Gorp,  57 jaar jong , alweer 30 jaar getrouwd met mijn lieve Anja, vader 

van Nicole (26) en Debbie (24) en niet te vergeten de trotse opa van Rens.  

Vanaf de oprichting ben ik al jeugdlid van de Jeu de Boules club. Ik ben er bijna iedere 

zondag en dinsdagavond en ga er iedere keer weer met veel plezier naartoe. De 

vriendschap en saamhorigheid binnen onze club vind ik fantastisch en ik hoop er nog lang te 

mogen komen.   

 



Na de lagere school heb ik de mavo gevolgd en toen vond ik het studeren wel genoeg. Mijn 

vader zei:  kom maar bij men in de zaok werken menneke, want professor zulde wel nooit 

nie worre en misschien kan ik nog wel iets van oe maoken. Nou dat heb ik dan maar gedaan, 

en zoals dat toen ging, van onder af aan beginnen. Bij van Gorp-Bolsius begon ik aan de balie 

en zo verder kantoor, telefonische verkoop, vertegenwoordiger en toen mijn vader ermee 

ophield hebben de 3 zonen, waarvan ik de jongste ben, de zaak overgenomen. Na 30 jaar 

ben ik uit de zaak gestapt en voor mezelf begonnen. 

 

Ben me volledig toe gaan leggen op de verkoop, verhuur en keuringen van aluminium 

klimmaterialen (ladders, trappen, rolsteigers, werkbordessen etc.). Doe dat tot nog toe 

helemaal in mijn eentje met steun van Anja op de achtergrond. Ik vind het geweldig en heb 

altijd spijt gehad dat ik niet 10 jaar eerder ben begonnen, maar zo gaat het meestal. 

Vooral de afwisseling van het werk trekt me enorm aan. Als je alleen werkt ben je eigenlijk 

alles, van boekhouder tot chauffeur en van verkoper tot keurmeester.  Ik sjouw me kapot 

maar ik geniet er elke dag van. 

 

Naast mijn drukke werk heb ik ook nog een aantal hobby‟s. Natuurlijk het Jeu de Boulen 

wat ik als heel ontspannend ervaar.  Maar ik heb ook nog een heel aparte hobby, ik ben 

namelijk lid van de Nationale Reserve van de Landmacht (NATRES). Weekendsoldaat dus. 

Dit doe ik al 20 jaar en het is mijn grootste hobby geworden. Me lekker uitleven op de 

Oirschotse hei en na een oefening moe maar voldaan weer thuiskomen, op de bank 

neervallen en geen pap meer kunnen zeggen, heerlijk. Dat heb ik altijd graag gedaan, maar 

de jaren gaan ook voor mij tellen en het fysieke viel op het laatst niet meer mee. “Je wordt 

ouder papa” heeft Peter Koelewijn blijkbaar ook voor mij geschreven. Daarom hebben ze 

mij een aantal jaren geleden een baantje gegeven als sergeant verzorging en dat is een 

stuk minder intensief. Ik heb nu mijn werk meer  voor en na de oefeningen, maar tijdens de 

oefeningen rij ik lekker met de vrachtwagen rond om mijn collega‟s te voorzien van koffie 

en voeding. Kan het dus nu wat rustiger aan doen en hoor er toch nog bij en heb contact 

met iedereen. Zo hou ik het wel 2 jaar uit tot mijn zestigste want dan moet ik eruit. Ik zal 

het straks wel gaan missen want het is een echte vriendenclub. 

 

Mijn laatste nieuwe hobby is “je zult het niet geloven”, maar ik volg sinds kort 

mondharmonicales. Ik heb helemaal geen muzikale achtergrond en kan geen noot lezen, 

maar ik wilde dit al zolang en vond dat het er maar eens van moest komen. Heb nu 3 lessen 

gehad en het is hartstikke leuk. Allemaal mensen die er geen zak van kunnen, maar het is 

wel gezellig en er wordt veel gelachen.Ik krijg alleen van Anja op mijn donder dat ik te 

weinig oefen en daar heeft ze wel gelijk in. Maar ja, ik wil ook alles tegelijk en wil niets 

missen van de leuke dingen van het leven. 

Tot zover mijn levensverhaal. 

 

Ik geef de pen door aan Piet Verheijen. Hij weet het nog niet, maar ik hoop dat hij het 

goed vindt, anders zoek ik wel een ander slachtoffer. 

 

Groeten, 

Don van Gorp. 

 

Volle zon over het pétanque….. (geschreven door Otello) 

Otello is een jeu de boulesspeler, die het heeft gepresteerd om driemaal (in 1951, 1955 en 

1958) Le Provençal te winnen. Dit was het grootste toernooi ter wereld, met zo‟n 

vijftienhonderd deelnemers.  



In zijn boekje schrijft hij naast enkele anekdotes ook uitgebreid over de spelregels. Hij 

geeft daarbij adviezen op allerlei terreinen. In de komende uitgaven, zal ik er enkele 

uitlichten. 

 

* De tactiek van het spel  

Bij de keuze die je maakt voor het bepalen van de juiste tactiek, komt het uiteindelijk op 

die ene keus aan: tireren of plaatsen?  

Als twee medespelers het niet met elkaar eens zijn –de een wil tireren de ander plaatsen-  

is het soms heel moeilijk vast te stellen wie van hen gelijk heeft. Zeker van tevoren. 

Achteraf is het meestal heel duidelijk.  

Doorgaans is het juister om uiteindelijk de keus te laten aan degene die moet spelen. Dat 

wat je het liefst en met volle overtuiging doet, lukt meestal ook. Iets wat je met tegenzin 

moet doen, leidt zelden tot succes. Als je iemand min of meer dwingt om te tireren, terwijl 

hijzelf wil plaatsen, zal hij zo goed als zeker falen. 

 

Varié 2011-2012 

Inmiddels zijn de speeldagen weer bekend van de varié 2011-2012. Als het goed is, dan 

heeft iedereen deze ontvangen. Voor de volledigheid zijn ze ook te zien op het 

publicatiebord in de Deel. 

 

Goed doel tijdens Hollandse dag 

De Stichting Hulp aan Roemenië Goirle zal op de Hollandse dag een presentatie verzorgen 

over het goede doel dat zij nastreeft. Informatie over de stichting en haar 

werkzaamheden kun je binnenkort vinden op het publicatiebord in de Deel. 


