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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. De redactie behoudt zich wel het recht voor om aangeleverde 
teksten te redigeren, uiteraard in overleg met betrokkenen. De redactie bestaat uit: Han Coppens, 
Henk Kremers en Fons Tinga (vertegenwoordiger vanuit het bestuur). Reacties kun je sturen naar: 
Han Coppens, e-mail: h-coppens@home.nl of Henk Kremers, e-mail: krevro@home.nl.nl. De 
nieuwsbrief is ook te lezen via de website: www.fjdbc.nl 
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Van de wedstrijdcommissie 

Het groene boekje 

Gezien het grote aantal mensen dat over internet beschikt, heeft de wedstrijdcommissie 

besloten om het groene boekje niet meer uit te delen. Op onze website staat de volledige 

versie van de officiële reglementen. Voor diegenen die geen internet hebben, is een gedrukt 

exemplaar beschikbaar. 

 

Van de eigen regels die wij hanteren is alleen de regel betreffende de plaats van de but nog 

van toepassing, te weten: 50 cm afstand vanaf de achterlijn en 25 cm vanaf de zijlijn. 

 

Wij willen in deze nieuwsbrief een regel uit het reglement lichten die wij op dit moment niet 

hanteren. Dit is de regel wanneer de bal in of uit is. Deze regel wordt besproken in art. 18. 

Een boule is pas uit als deze de lijn in zijn geheel is gepasseerd. Dat wil zeggen als men 

recht van boven kijkt, de boule geheel voorbij de lijn ligt.  

 

Het is de bedoeling dat wij zo veel mogelijk volgens deze regels gaan spelen. Het is 

natuurlijk niet de bedoeling dat de regels belangrijker worden dan het plezier van het spel. 

 

De pen 

De PEN in de nieuwsbrief voor de Jeu de Boulesclub Goirle is voor de goede kennismaking 

onderling een interessante en leerzame gelegenheid. Dus maak er gebruik van. Hij werd mij 

wel doorgegeven na onderlinge afspraak. 

  

Mijn naam Han (Johan) Coppens, geboren in 1932 in Gilze als jongste van 8 kinderen van 

de huisschilder Piet Coppens en Annie Pokorny (een Sudeten-Duitse). 

Lagere school in Gilze in de oorlogstijd, op een klein ongelukje als gevolg van een V 1 na, 

goed doorgekomen. Aansluitend MULO in Tilburg. Als hobby in die tijd vliegtuigmodelbouw 

en nadien als zweefvlieger 2 zweefvliegbrevetten gehaald. Het was in die tijd ook moeilijk 

om werk te vinden en daarom eerst een goed jaar voor een glas- en verfhandel met de 

bakfiets bestellingen rondgebracht in Tilburg. Hierna op kantoor bij een looierij in Gilze en 

ondertussen avondstudies voor boekhouden en chemisch analist. Dit laatste aangezien mijn 

interesses ondertussen meer uitgingen naar wat er in de looierij gebeurde dan wat er op 

kantoor te doen was. Na enkele jaren totaal overgestapt naar het werk in de looierij en op 

mijn 25ste  geld geleend om te gaan studeren op de middelbare vakschool in Waalwijk 

afdeling looierij. Gelukkig kon ik thuis blijven wonen en hoefde geen kostgeld te betalen. 
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Daarna weer terug aan het werk op de looierij in Gilze, waar ik tot 1969 gebleven ben als 

bedrijfsleider. In 1963 gehuwd met Ans van de Berg. Ondertussen lid van de Raad van Elf in 

Gilze, wat met veel plezier en ontspanning verlopen is, tot mijn vertrek naar Ciba in Basel. 

Hier bijna 4 jaar gewoond en gewerkt als reizend ledertechnieker in diverse landen. 

Hoofdzakelijk in Scandinavië en Rusland. Door de fusie van Ciba en Geigy kwamen alle 

arbeidscontracten hier op losse schroeven te staan en juist op dat moment werd mij weer 

een baan aangeboden in Rijen, wederom als bedrijfsleider in een looierij. 

 

Hier slechts een paar maanden gewerkt, maar had alweer een andere job aangeboden 

gekregen als reizend ledertechnieker voor Europa, wat inhield hoofdzakelijk Scandinavië. 

Hier 4 jaar gewerkt, waarna het door omstandigheden binnen dit bedrijf noodzakelijk was 

om te vertrekken. Maar op hetzelfde moment werd mij door een Duits chemisch bedrijf 

weer een soortgelijke betrekking aangeboden, met de mogelijkheid om in Nederland te 

blijven wonen. Dit met beide handen aangepakt aangezien het een goed betaalde job was 

en wij juist in Goirle het huis gekocht hadden waar we nu nog met plezier wonen. 

Bovendien: de kinderen, 2 dochters en een zoon, zaten hier op school en om die weer naar 

het buitenland over te plaatsen zou niet makkelijk geweest zijn. Doormiddel van deze 

betrekking ongeveer 60 landen met veel plezier bezocht, al was er soms weinig tijd om 

buiten de werkuren veel van het land te zien.  

 

Inmiddels bijna 8 jaar lid van de Jeu de Boulesclub en ik moet zeggen met veel plezier. Het 

is alleen jammer dat door mijn handicap ik niet meer zoveel voor de vereniging kan doen 

als ik graag zou willen, maar dit laat ik graag aan de jongeren over. Mochten er naar 

aanleiding van dit epistel nog vragen zijn, stel ze gerust als je me ziet. Of je antwoord krijgt 

hangt van de vraag af. Ik hoop op de nieuwe banen nog menige wedstrijd mee te kunnen 

spelen. 

 

Hierbij geef ik de pen, na overleg, door aan Henk Eikholt. 

  

  Laatste informatie over (de aanleg van) de banen -van Fons Tinga- 

Het is vrijdag 6 april als ik een kijkje neem bij ‘onze’ jeu de boulesbanen. Ze liggen er 

fantastisch bij! Dat is niet alleen het werk van de aannemer en zijn personeel, maar zeer 

zeker ook van enkele noeste werkers van onze club. Dit onder de bezielende leiding van 

Willem van Hiele. Hij was de laatste weken bijna dagelijks te vinden op en rond de banen. 

Een en ander heeft er wel toe geleid, dat er nog tijdig wat noodzakelijke wijzigingen konden 

worden aangebracht. De banen zijn nog niet allemaal voorzien van verlichting. Daar wordt 

nog aan gewerkt. Inmiddels heb ik begrepen van de gemeente dat binnenkort de nog 

ontbrekende  banken worden geplaatst. 

 

De banen zijn voorzien van een nieuwe laag, maar deze moeten nog ‘uitharden’. Dit houdt 

in, dat men de komende weken voordat er gespeeld wordt: 

- water over de banen moet sproeien (of er moet veel regen zijn gevallen); 

- de banen moet platwalsen met de grote wals. 

 

Als we dit met z’n allen goed in de gaten houden, dan zullen de banen er straks heel mooi 

en strak bijliggen en zullen de ballen ook beter rollen. 

 

Er zijn van de aanleg van de banen en de werkzaamheden die onze mensen daar hebben 

verricht diverse foto’s gemaakt. Je kunt deze terugvinden op de site van de jeu de 

boulesclub. 

 

Uittreksel uit verslag jaarvergadering 31 oktober 2011 

 

Punt 8 Verkiezing bestuursleden. 

San Smolders is volgens het rooster aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Bij 

handopsteken wordt Elly Nielen met meerderheid van stemmen in zijn plaats voor 3 jaar 

gekozen als bestuurslid. Annie Verheijen is volgens het rooster eveneens aftredend en zij 

stelt zich herkiesbaar. Bij handopsteken wordt zij met meerderheid van stemmen voor 3 

jaar herkozen als bestuurslid.  

 

 

 



De activiteitencommissie stelt voor om degene die zich niet afmeldt voor een evenement 

waarvoor hij of zij zich heeft opgegeven, de kosten in rekening te brengen. De contributie is 

al erg laag. Toch kunnen we tot op heden nog binnen de begroting allerlei evenementen 

organiseren, maar als er geen maatregelen worden genomen, blijft de commissie met een 

aantal kosten zitten, die misschien niet nodig waren geweest bij tijdige afmelding. Denk 

maar aan de inkoop en bestellingen voor een evenement. 

Na een levendige discussie wordt aldus besloten. 

 

John Bakx betreurt het niet doorgaan van het clubkampioenschap. Hij heeft wel wat 

suggesties die er misschien toe leiden, dat het alsnog georganiseerd kan worden. Willem 

van Hiele antwoordt, dat de wedstrijdcommissie alle varianten al geprobeerd heeft, echter 

steeds zonder resultaat. Piet Verheijen vraagt zich af, waarom het steeds mislukt. John 

Bakx stelt voor een enquête te houden onder alle leden. Willem van Hiele antwoordt, dat hij 

deze suggestie zal meenemen naar de wedstrijdcommissie. 

 

Willem van Hiele meldt, dat de wedstrijdcommissie aandacht gaat besteden aan de 

spelregels die wij bij onze club hanteren, waarbij ook gekeken gaat worden naar de 

spelregels die de Jeu de Boules Bond hanteert. Nadere berichten volgen.  

 

Verplaatsing van Sextettentoernooi 

Vanwege het onderhoud/aanleg van de banen is het Sextettentoernooi verschoven naar 

zondag 22 april a.s. Vanaf begin april hangt de intekenlijst van het sextettentoernooi op het 

prikbord in de Deel. 

 

Verplaatsing van Aaikestoernooi 

Gezien de voortgang van de werkzaamheden aan de jeu de boulesbanen, zal het 

Aaikestoernooi plaatsvinden op de woensdag na Pasen, namelijk: 11 april om 13.30 uur. 

Mensen kunnen zich opgeven bij Herman Vrins. Via tel. 013-5719936 of e-mail 

herman.vrins@home.nl 

  

Het toernooi bestaat uit het spelen van twee rondes, met verschillende mede- en 

tegenstanders en op verschillende banen. Omdat hieruit soms wel eens twee of meer 

winnaars kunnen komen en we geen kaarten willen trekken om de winnaar te bepalen, 

hebben we net als vorig jaar een legronde. Deze legronde houdt het volgende in: de but ligt 

op een gemarkeerde stip op 8 meter van de werpcirkel. Per persoon werpt men 2 boules. 

De afstand van beide boules tot de but wordt gemeten en genoteerd. Winnaar van deze 

legronde is degene die de boule het dichtst bij de but heeft geplaatst. 

 

Kort verslag over carnaval 2012 –van Henk Kremers- 

Op donderdag gingen we met een aantal vrijwilligers de zaal versieren, waarbij onze leden 

goed vertegenwoordigd waren. Ook leden die zich niet opgegeven hadden kwamen. 

Daardoor waren we in de middag op tijd klaar en waren we wederom tevreden.  

 

Op vrijdagavond was het Knookebal  met een bezoek van de prins van Goirle en een goede 

diskjockey. Helaas viel het aantal bezoekers erg tegen. Het zou leuk en gezellig zijn als er 

ook van onze vereniging meer mensen zouden komen. 

 

Maar het kindercarnaval zowel op zondagmiddag als op maandagmiddag was een grandioos 

succes, met een groot aantal kinderen. Dit roept om een vervolg wat we zeker willen doen. 

Maar, we kunnen volgend jaar nog wel enkele vrijwilligers erbij gebruiken, daar we op alle 

dagen moeite hadden om alle taken in te vullen. Dus als je volgend jaar zin hebt om te 

helpen geef je dan op bij Fons of bij mij. We kunnen je goed gebruiken. 

  

De redactie van de nieuwsbrief wenst iedereen Prettige Paasdagen 
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