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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. Reacties kun je sturen naar: fonstinga@home.nl. De nieuwsbrief is ook 
te lezen via de website: www.fjdbc.nl. 
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Van de bestuurstafel   

1.      Het bestuur heeft besloten het huishoudelijk reglement aan te passen op het punt van 

de duur van het bestuurslidmaatschap en de wijze van gekozen worden. Verkiezing van een 

bestuurslid zal in de toekomst plaatsvinden middels schriftelijke stemming als er meerdere 

kandidaten zijn voor een bestuursfunctie. Indien dat niet het geval is acht het bestuur 

schriftelijk stemmen niet nodig. Voor een bestuurslid dat gekozen wordt door de 

ledenvergadering geldt in de toekomst dat hij of zij wordt gekozen voor een periode van 

drie jaar. Na deze periode kan een bestuurslid nog maximaal twee keer herkozen worden 

voor drie jaar, zodat de maximale zittingsperiode negen jaar zal worden. 

  

Dit voorstel zal op de eerstvolgende ledenvergadering ter definitieve goedkeuring worden 

voorgelegd. 

  

2.      Op verzoek van het bestuur zijn aan de lantarenpalen meerdere extra haakjes 

aangebracht. Dit met de bedoeling hieraan de tasjes op te hangen van de jeu de boules-

ballen. 

Mensen, gebruik deze a.u.b. dan ook en houd de banken zoveel mogelijk vrij om 

op te zitten!!! 

  

3.      Versterking op de zondag. 

De vrijwilligers op de zondagmorgen hebben versterking gekregen van Sjef de Haas die 

gaat meedraaien met de zondagmorgendiensten. Sjef, veel plezier met deze job en alvast 

bedankt!! 

 

Uitslag enquête 

Tijdens de ledenvergadering van november 2013 is gevraagd om onder alle leden een 

enquête te houden over het organiseren van een clubkampioenschap en over de wijze 

waarop het clubkampioenschap zou kunnen worden georganiseerd. Tevens werd verzocht 

om na te gaan of er interesse is onder de leden voor het organiseren van een Familiedag en 

van een varié op de zondagen.  

 

De wedstrijdcommissie heeft op verzoek van het bestuur een enquête opgezet waarin de 

drie bovenstaande vragen zijn opgenomen en hiermee de leden zoveel mogelijk de kans te 

geven om hun inbreng te hebben in de vormgeving van de eventueel te organiseren 

evenementen. Voor het al dan niet door laten gaan van het clubkampioenschap hebben we 

de representativiteitsnorm van minimaal 20 belangstellenden voor een van de varianten. 

 

In januari van dit jaar hebben we ruim 90 enquêteformulieren via de e-mail naar de leden 

uitgestuurd. Op de sluitingsdag (1 maart 2014) hebben we in totaal van 28 leden een 

reactie ontvangen. Dus 25,2% van de leden heeft een reactie gegeven. 74,8% Heeft niet 

gereageerd. 
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Uit deze 28 reacties is het volgende naar voren gekomen: 

• Clubkampioenschap  

Elf (11) leden geven aan dat er geen apart kampioenschap georganiseerd hoeft te worden, 

maar alle klasseringen van alle gehouden toernooien, varié-avonden e.d. bij elkaar optellen; 

17 leden geven hier niet hun voorkeur aan. Twaalf (12) leden willen wel meedoen aan een 

apart clubkampioenschap; 5 leden geven aan dat ze helemaal geen clubkampioenschap 

willen. 

• Varié op zondagen 

Negen (9) leden geven aan op zondagochtenden een varié te willen spelen; 19 leden geven 

aan hier geen belangstelling voor te hebben. 

• Familiedag op zondag 

Elf (11) leden geven aan dat ze belangstelling hebben voor een familiedag op zondag, 

waarbij familieleden en/of kennissen die geen lid zijn van de club mee kunnen doen; 15 

leden geven aan hier geen belangstelling voor te hebben en 2 leden hebben deze vraag niet 

ingevuld. 

 

Conclusie 

De wedstrijdcommissie concludeert dat de belangstelling voor een clubkampioenschap niet 

de representativiteitsnorm haalt. Ook voor een varié op zondag en een familiedag is de 

belangstelling erg laag. We zullen dan ook het bestuur adviseren om hier de komende jaren 

geen verdere actie op te ondernemen. 

 

Met dank aan de leden die ons een reactie hebben gestuurd en met vriendelijke groet, 

Willem van Hiele, Piet van Seeters, Piet Verheijen, Tiny Gillis en Gerard Franken 

(wedstrijdcommissie). 

 

Oproep 

Het is al eerder aan de orde geweest, maar we willen toch nog een oproep doen aan 

mensen die geïnteresseerd zijn om een keer of vier per jaar bardienst te draaien. Het team 

dat nu bardienst draait zou wel wat hulp kunnen gebruiken. Heb je interesse? Laat het dan 

weten aan Willem van Hiele. 

NB! Inmiddels hebben Ans Coppens en Joke Snels zich aangemeld om gezamenlijk 

bardienst te draaien. De redactie wenst hen veel succes.  

 

De pen 

In de rubriek ‘ik geef de pen door…..’ is nu Fons Tinga aan het woord. 

 

Ruim 67 jaar geleden –om precies te zijn op 9 februari 1947- ben ik in Rotterdam, vlakbij 

de huidige Erasmusbrug geboren. Ik groeide samen met mijn zus en mijn twee broers 

slechts heel kort op in Rotterdam. In 1949 vertrokken we met z’n zessen naar Tilburg. Pa 

en ma hadden meer dan genoeg ellende meegemaakt tijdens de oorlogsjaren in Rotterdam. 

Eenmaal in Tilburg kreeg ik er nog twee zusjes bij. 

 

In Tilburg ging ik na de lagere school naar de Mulo aan de Besterdring. Duidelijk was 

inmiddels dat ik geen hoogvlieger was, wat studeren betreft. Mijn vader hamerde er steeds 

maar weer op, dat ik er zo nooit zou komen. Maar, na 4 jaar Mulo haalde ik toch mijn 

diploma. Het is dan inmiddels 1963. 

 

Wat nu? Misschien onderwijzer worden? Maar, dan zou ik mijn studiegedrag moeten 

aanpassen. Sportleraar? Achteraf gezien heb ik daar misschien te weinig energie in 

gestoken. Ik was –toen al- erg gemakzuchtig ingesteld. Dus, op een bepaald moment in het 

jaar van mijn afstuderen zei mijn vader: waarom kom je niet bij ons werken, bij de 

Belastingdienst. Zo gezegd zo gedaan. Ik werd aangenomen en op 2 september 1963 begon 

mijn carrière bij de fiscus. 

 

Daar heb ik onafgebroken –ik was vrijgesteld van dienst (uitgeloot)- gewerkt tot aan mijn 

VUT in 2005. Achteraf kan ik zeggen dat ik er met veel plezier heb gewerkt.  

 

In die tijd begon mijn passie voor muziek al aardig op te spelen. Voor alle duidelijkheid, ik 

kan geen instrument spelen, maar ik houd wel van veel soorten muziek. Vooral klassieke 

muziek –specifiek Mozart-, klassieke rock en blues.  



Ruim een jaar na mijn aanstelling bij de Belastingdienst –om precies te zijn in 1965- loop ik 

José Staps tegen het lijf. Ik was meteen verkocht. Ik leerde haar kennen bij club Rialto, één 

van de vele soosen in die tijd.  

 

Samen met enkele collega’s en een paar anderen besloten we om ook een soos op te 

richten. Het werd club Lascaux aan de Veldhovenring. De club werd ingericht als een grot, 

met prachtige muurschilderingen en een jute plafond, gemengd met specie. Wij vonden dat 

het er gelikt uitzag. Uiteraard stond er ook een mengtafel voor het draaien van singles. Ik 

werd de deejay en kon me helemaal uitleven in het draaien van mijn favoriete muziek. Veel 

Stones, Beatles en uiteraard toen nog Franse muziek. We hadden ook een 

herkenningsmelodie, Gloria van Them. Die speelden we steevast als de bezoekers 

binnenkwamen. We hebben dit zo’n kleine drie jaar volgehouden en zijn toen uit elkaar 

gegaan. ’t Was een mooie tijd. 

 

Na ongeveer zes jaar ‘verkering’ met José gingen we in 1971 trouwen. In 1972 werd Coen 

geboren, twee jaar later Bram en weer zes jaar later Maartje. We woonden toen inmiddels 

in de Thomas van Kempenstraat in Tilburg, tegenover de kerk. We hadden daarvoor twee 

jaar in Tilburg Noord gewoond. Ons huis werd inmiddels te klein, vonden wij, en in 1986 

verhuisden we naar Goirle, waar we nu nog steeds wonen. In 2005 werd ik voor het eerst 

opa. Mijn dochter beviel van een dochter, Lotte. Geweldig. Alleen maar genieten. Inmiddels 

is ze in verwachting van nummer twee, alweer een dochter.  

 

Ik weet het niet meer precies, maar ik denk in 1997, dat ik via René en Annemiek van 

Groenendael in contact kwam met de Frankische jeudeboulesclub. Ik vond het jeudeboulen 

een heel leuk spel en ben ook meteen lid geworden. In al die jaren heb ik geprobeerd mijn 

spelpeil op te krikken. Omdat nu eenmaal het organiseren in mijn aderen zit, wilde ik toch 

meer gaan doen dan alleen maar boulen. Vandaar dat ik een aantal jaren voorzitter geweest 

ben van de club. Inmiddels wordt deze taak op een prima manier ingevuld door Arjen van 

Stel. Daarnaast ben ik penningmeester van de nieuwe stichting SCCG, waar de Deel en de 

Wildacker zijn ondergebracht. 

 

Als het aan mij ligt en mijn gezondheid uiteraard, wil ik tot in lengte van jaren bij deze club 

blijven en dit spel blijven spelen. Het blijft een mooie sport, waar veel meer in zit dan 

menige buitenstaander zou vermoeden. 

 

Goed, tot zover mijn verhaal. Ik geef graag de pen door aan…..Ad Schraven. 

 

Carnaval in de Deel 

De werkgroep heeft voorafgaand aan het carnaval veel steun gehad aan diverse vrijwilligers 

die mee hebben geholpen om snoepzakken te maken, bestemd voor het kindercarnaval. 

Ook voor de opbouw waren er weer voldoende mensen die in een tijdbestek van ongeveer 5 

uren de zaal optimaal hebben versierd. 

  

Op vrijdag 28 februari vond het overbekende Knookebal plaats in de Deel. Deze groep (de 

Knooke) was met ongeveer 25 mensen vertegenwoordigd. Zij bleven wel de gehele avond 

in de Deel. De werkgroep had een viertal muziekkapellen geregeld, er was een deejay en er 

was afgesproken dat ook Prins Sven den Irste en zijn gevolg de Deel zouden bezoeken. 

Jammer dat er naast de Knooke weinig publieke belangstelling was.  

 

Een ander punt is het kindercarnaval op de zondag- en maandagmiddag. Daarvoor was 

heel veel belangstelling. Alles bij elkaar zijn er zo’n kleine 300 snoepzakken uitgedeeld, wat 

staat tegenover evenzoveel kinderen. Was het op zondag heel erg druk, ook op maandag –

ondanks de inhaal van Ireen Wüst- was er een gezellige drukte. De werkgroep had geregeld 

dat bezoekers op het scherm in de zaal de intocht van Ireen konden volgen. 

 

De werkgroep heeft het afgelopen carnaval al geëvalueerd. Ik heb aangegeven dat ik stop 

met mijn werkzaamheden voor de werkgroep. Als er mensen zijn die belangstelling hebben 

om in de werkgroep plaats te nemen, dan kunnen ze contact opnemen met Tanja Smulders 

(frankentanja@kpnplanet.nl).  

 

Fons Tinga. 
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