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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 het recht voor 

om aangeleverde teksten te redigeren, uiteraard in overleg met betrokkene(n). 

Voorafgaand aan toezending van de nieuwsbrief aan alle jeu de boulers, legt de redactie de 

inhoud voor aan het bestuur. 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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De pen 

Aan het woord is Henriëtte Pennings 

 

Vorig jaar zomer, enkele weken na mijn verhuizing van Rosmalen naar Goirle heb ik me 

aangemeld bij de FJdBC. Op de eerste plaats omdat ik zo graag het spel speel en natuurlijk 

ook om in mijn nieuwe woonplaats contacten op te doen. Ik werd in deze club met warmte 

welkom geheten en daardoor voelde ik me dan ook meteen thuis. Niets vreemde eend in de 

bijt, ik hoorde er meteen helemaal bij. Dat doet een mens goed!  

 

In 1994 begon ik voor het eerst jeu de boules te spelen bij de NCC. Dat is een caravanclub  

waar ik jarenlang lid van ben geweest. Daar werd de hele zomer elke dag twee maal per 

dag gespeeld. Ik wilde er graag aan meedoen, dus ben ik als de wiedeweerga ballen gaan 

kopen. Heel toepasselijk kan ik zeggen dat ik er de ballen verstand niet van had. Het enige 

wat me logisch leek was dat de ballen goed in mijn niet al te grote handen moesten passen. 

Dat het gewicht ook belangrijk was wist ik niet. Ik kocht dus ballen van maar liefst 560 gr.  

Volgens geroutineerde spelers waren deze veel te zwaar voor mij. Maar daar luisterde ik 

uiteraard niet naar en ik begon er dus gewoon mee te spelen. Tot op de dag van vandaag.   

 

Jarenlang heb ik meegedaan aan toernooien die door de NCC werden georganiseerd. Elke 

maand een weekend wedstrijd spelen in een andere plaats. Met veel plezier trok ik keer op 

keer met mijn caravan van het ene terrein naar het andere. Verscheidene keren heb ik daar 

de 1e prijs in de wacht gesleept. En, stil maar, jawel!, tussendoor ook wel eens de 

poedelprijs. Net zoals onlangs tijdens de Nacht van Michel. Wat me overigens een leuke, 

kleurrijke gebreide pop opleverde. Och, zo’n poedelprijs is er gewoon goed voor om met 

beide benen op de grond te blijven staan, zo troost ik mezelf dan maar.  Och ja, een mens 

moet toch wat. 

 

Ik ben trouwens een ster in poedelprijzen halen. Samen met een vriendin heb ik eens 

meegedaan aan een bridgetoernooi in Zuid-Frankrijk. Wij hadden maar een blauwe 

maandag les gehad, maar vooruit, dachten wij, we gooien ons voor de leeuwen. We snapten 

werkelijk niks van wat die mensen daar allemaal deden. Wat een abacadabra! We zaten 

peentjes te zweten. Dus eindigden we natuurlijk als laatste. We kregen een fles wijn en het 

paar met de 1e prijs, een prachtige wijnkoeler, stond hun prijs af aan ons omdat ze het zo 

“dapper” vonden dat we meegedaan hadden. Zo zie je maar weer hoe leuk het kan zijn om 

de poedelprijs te krijgen.  
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Naast het jeu de boules heb ik nog een paar andere hobby’s. Dat zijn: olieverf schilderen, 

reizen, bridge, lezen en korte verhalen schrijven. En niet te vergeten een goed glas wijn 

drinken met vrienden en familie. Gezellig filosoferen, een boom opzetten of zomaar een 

beetje keuvelen met een zacht muziekje op de achtergrond. 

 

Ik hoop nog lang en met veel plezier met jullie allemaal te kunnen blijven boulen en geef de 

pen door aan Marianne de Haas. 

 

Van de bestuurstafel 

Uitwisseling met la Donnée. 

Op dinsdag 18 augustus hebben we met 24 leden van onze club een uitwisseling gehad met 

24 mensen van la Donnée uit Tilburg. Het was voor het eerst sinds enkele jaren dat we een 

keer tegen een andere vereniging hebben gespeeld. La Donnée is een vereniging die lid is 

van de NJJB en dus regelmatig wedstrijden speelt tegen andere verenigingen. Het was dus 

best spannend om te zien of we het tegen hen konden opnemen. Tot ieders verbazing van 

onszelf hebben we die avond “verrekkens” goed gespeeld en behoorlijk wat wedstrijden 

gewonnen. Uiteindelijk is dan weliswaar een team van la Donnée winnaar geworden, maar 

we hebben heel goed partij gegeven. Wat minstens zo belangrijk was, was de sfeer die 

buitengewoon gezellig en ontspannen was. Er is veel gelachen en ik wil vanaf deze plaats de 

mensen van la Donnée bedanken voor hun bijdrage aan deze geslaagde uitwisseling. 

Op 30 september doen we het nog eens dunnetjes over, maar dan op het terrein van la 

Donnée.  Ik ben benieuwd, 

Arjen van Stel, voorzitter. 

Een gedicht 

Sjeudeboel (bron: ’t Lantaerntje) 

 

Al enkele jaoren hebbe we un doel 

We zèn saome bij de sjeudeboel 

Des hil gezond dè moete weten 

En hil goed vur oew lijf en leden 

 

Ès ik die bewegingen zie 

Schouwers, èrm, heup en knie 

En zo lekker buite in de zon 

Dan woi ik dè’k dè elken dag kon 

 

Vur ut geld hoefde ’t nie te laote 

Dès te wèènig um over te praote 

En ge het metéén vriende zat 

Die komde tege op oew pad 

 

Ge kunt un mooi wedstrijdje houwe 

Mèr daor kunde nie op bouwe 

Dun ene keer dan spulde goed 

En laoter witte nie meer hoe dè ut moet 

 

Ès ge mar veul aon ut oefene gaot 

Bende muteen ôk van de straot 

De leeftèèd gaoi van 16 tot waarachtig 

Heel wèèd in de tachtig 

 

Ès ge denkt, dès iets vur mèn 

Moeter dinsdag, woensdag of zondag zèèn 

Daor kunde iedereen ontmoete 

Nou krèdde alléén nog mèr de groete. 

 

 

 



Verslag woensdagmelange (11e manche, serie 3) 

We hebben de wedstrijden gespeeld op de volgende data: 15-22-29 april, 6-13-20-27 mei, 

3-10-17-24 juni en 8 juli. In deze reeks is een woensdag uitgevallen twee weken geleden, 

de temperatuur was te hoog. 

 

Totaal hebben er 55 personen tijdens deze serie meegedaan, waarvan er 37 de minimale 

wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst mee te tellen. Op woensdag 8 juli. 

hadden we de minst aantal deelnemers namelijk 20 en op woensdag 24 juni  de meeste 

aantal mensen, en wel 39. Deze keer zijn er 3 mensen die  alle 12 wedstrijden gespeeld 

hebben. Tot het laatst was deze serie spannend, maar op de laatste dag kwam de 

beslissing. 

 Eerste  Berrie Moonen met 110 punten, 

 Tweede   John Bakx met 109 punten en  

 Derde  Joke Snels met 100 punten. 

Laatste is geworden Marie-José Kluijt  met  -37 punten. 

 

En dan nu de uitslag van de 11e manche van de serie’s 1, 2 en 3 samen. 

 Eerste  Berrie Moonen met 299 punten,  

 Tweede  John Bakx met 296 punten en  

 Derde  Jan Mutsaers met 277 punten. 

Laatste is geworden Henriëtte Pennings  met  -6 punten. 

 

De prijsuitreiking heeft op 15 juli plaatsgevonden. 

 

Namens de organisatie, 

Herman Vrins. 

 

Verslag van de Ledendag -deze vond plaats op zondag 9 augustus- 

Een verslag van Herman Vrins 

“Ik wist dat de ledendag door het bestuur georganiseerd werd. Maar verder, als nieuw 

bestuurslid wist ik niets. Arjan belde mij afgelopen zaterdag op om boodschappen te doen 

voor de lunch. Hij had al voor broodjes, vis, eieren, kroketten en salades gezorgd. We 

moesten dus voor snijgoed, fruit, boter, melk, karnemelk en sinaasappelsap op pad. Maar, 

hoeveel heb je nodig voor 70 mensen? Arjan had een lijst van enkele jaren terug van 50 

mensen. Dus van alles ongeveer de helft meer. 

Op zondag was het vroeg dag, half tien op de Deel. Han begon meteen al achter de bar te 

zorgen dat er koffie was. Arjan kwam vijf minuten later binnen. Hij was met de camper met 

de boodschappen en tevens langs de Lidl geweest om verse broodjes en diverse soorten 

brood te halen. Gerrie kwam even later ook aan. Zij had van alles bij haar voor de 

verzorging van de lunch en tevens de kennis. 

 

Gelukkig hoefde het bestuur de wedstrijden niet te organiseren, daar was de 

wedstrijdcommissie  voor en onder leiding van Piet en Gerard werd hier aan gewerkt. Wel 

twee toernooien hoor. Een dames- en herentoernooi. 31 Dames en 30 heren. Een ronde 

voor de pauze en twee na de pauze. De dames begonnen op baan een t/m zeven. Het 

duurde even maar toen konden ook de heren aan de slag op baan acht tot elf. De rest 

moest wachten tot de eerst groep van de dames klaar was. Even later konden ook de twee 

andere groepen van de heren aan het jeu de boulen. 

 

Nu konden Gerrie en Han, die al de hele tijd achter de bar hadden gestaan voor koffie en 

andere drankjes, samen met Arjen en mij beginnen aan het uitstallen van het buffet. De 

kroketten moesten alleen nog gebakken worden.  

 

Na de lunch begonnen de dames met hun tweede partij en de heren met hun tweede op de 

overgebleven banen. De derde ronde werd direct achter de tweede ronde gespeeld. Kwam 

er een baan leeg dan startte de volgende groep. Toen de dames uitgespeeld waren kon hun 

stand worden opgemaakt. Hieruit bleek dat er twee personen op de derde plaats stonden. 

Dus kwam er een barrage tussen Annie Blom en Hannie van Gorp. Annie werd uit eindelijk 

derde. Ook bij de heren was er een barrage voor de derde en de vierde plaats nodig, maar 

deze ging niet door. Eén persoon was al weg. 

 

 



De uitslag bij de dames:  

 1e  de Pronte vrouw voor Margriet Smets, 2e Marie-José Kluijt, 3e Annie Blom. 

Poedelprijs: Lies Beekmans. 

Bij de heren: 

 1e de Contente mens voor André Hogers, 2e Walter van Rooij, 3e George van Hal. 

Poedelprijs: Antoon van den Dungen.  

 

De poedelprijzen -gebreide knuffels- zijn geschonken door Annie Blom. 

 

De Franse dag 

Op zondag 21 september vond de jaarlijkse Franse dag plaats. Anders dan de laatste jaren 

kon de activiteitencommissie geen beroep doen op Peter en Marianne van Bladel voor het 

verzorgen van het kaasbuffet. Daarom heeft de commissie zelf de inkoop van kaas en de 

andere producten voor het buffet voor haar rekening genomen. Uit de reacties van de 

leden, kunnen we vaststellen dat men daar zeer tevreden over was. Complimenten!  

 

De dag begon met goed weer en dat is de hele dag zo gebleven. Onder een stralende zon 

werden de wedstrijden gespeeld door zo’n 55 spelers. In totaal waren er meer dan 60 

deelnemers op deze dag.  

 

De winnaar van de Franse dag was: Noud de Brouwer, tweede was: Jan Mutsaers en 

gedeeld derde waren: Tiny Gillis en Marie-José Kluijt. Als laatste eindigde: Jef de Haas. 

Alle prijswinnaars: van harte proficiat! 

 

Namens de redactie: Fons Tinga. 


