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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. 

 
 

KERSTUITGAVE 2015 

 

Inhoud nieuwsbrief 47: 

 Even voorstellen… 

 Met dank aan Jan Mutsaers én Karwei 

 Puntentelling op woensdagmiddag  

 De pen 

 Van de bestuurstafel…. 

 Verslag van de woensdag melange 

 Sluiting tijdens de feestdagen 

 

Even voorstellen… 

Ik wou me voorstellen. Ik ben Jack de Lepper. Ik ben 47 jaar. Ik ben in Goirle geboren. Ik 

ben vader van twee jongens, Martijn 10 jaar en Kevin 15 jaar. Ze betekenen heel veel voor 

mijn. Ik doe graag jeu de boules. Dat is goed voor mijn en ontspanning voor mijn. Verders 

hoor ik dan bij het baancomité. Ik doe dit graag. Blad opruimen, harken, de borden 

neerzetten. Zoals jullie weten woon ik bij Amarant woongroep. De reden is omdat ik 

autisme heb en gescheiden ben. Daar heb ik een appartement. Autisme is een ziekte 

waarmee je wordt geboren. Waar je niks aan kunt doen. Verder zo leuk kennissen en 

vrienden op te doen. Ik ben ook voorstander om toernooien te spelen. Tilburg was laatst 

heel gezellig. Daar komen we als club goed naar buiten. Mijn verdere hobby’s zijn; 

wandelen, fietsen, tekenen en als er iets is moet je altijd vragen, zodat jullie mij beter leren 

kennen en vissen, kaarten 1000de.  

 

Ik werk ook voor de Diamant groep te Goirle. Ik houd de wijk de Hellen en de Boschkens 

schoon met schoffelen en harken. Het hoogtepunt nu is bladruimen en blazen, wat ik ook 

graag doe. Ik werk 27 jaar in vast dienstverband. Ik ben begonnen bij het Trappisten-

klooster in de tuinen en daarna 3 maanden en nog eens 3 maanden een opleiding gedaan. 

Hierna kreeg ik een vaste baan. Ik ben op de Melkweg begonnen en toen de Grote Akkers 

erbij. Ik ben toen een tijdje voorman geweest. Maar door het overlijden van mijn vader 

lukte dat niet meer. Daar heb ik het moeilijk mee gehad. Mijn doel is en dat gaat me ook 

lukken om 50 dienstjaren te halen. Daarna zou ik graag de post gaan doen en verder rustig 

aan. Tot gauw bij de FJdBC. 

 

Groeten, Jack. 

 

Met dank aan Jan Mutsaers én Karwei 

Al enige tijd is Jan Mutsaers bezig om de club te voorzien van belangrijke hulpmiddelen bij 

het jeu de boulen, zoals: een groot aantal scoreborden, paaltjes om ze te plaatsen bij de 

banen, een wagen om de scoreborden in te bewaren en een kist voor de voorraad jeu de 

boulesballen. Onlangs vond er een uitwisseling plaats bij La Donnée in Tilburg. Daar maakte 

men gebruik van stokjes om ‘rondjes’ te maken voor de spelers.  
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Dat zette Jan ertoe aan om iets dergelijks te maken voor onze club. Jan kennende moest 

het degelijk en ook handelbaar zijn. Daarin is hij meer dan geslaagd. Namens de club, dank 

daarvoor.  

 

Maar, dit alles was niet mogelijk zonder sponsoring van KARWEI, de Doe het zelf zaak in 

Goirle. 
 

Puntentelling op woensdag 

Tijdens de jaarvergadering is aan Herman Vrins gevraagd om aan te geven hoe de 

puntentelling werkt tijdens de woensdagmelange. Hieronder volgt een voorbeeld: 

 

 A tegen B (twee wedstrijden) 

 A wint de eerste wedstrijd met 13 – 4 en verliest de tweede wedstrijd met 9 – 13. 
 Punten voor A:  1e uitslag: 13 – 4 =     9 punten 

 2 extra punten voor een gewonnen partij =  2 punten 

 2e uitslag: 9 – 13 =            -4 punten  

        Totaal A          7 punten 

 

 B verliest de eerste wedstrijd met 13 – 4 en wint de tweede wedstrijd met 13 – 9. 

 
 Punten voor b:  1e uitslag 4 – 13 =             -9 punten 

 2e uitslag 13 – 9 =     4 punten 

 2 extra punten voor een gewonnen partij =     2 punten 

        Totaal A          -3 punten 

 

De pen 

Mijn naam is Marianne de Haas-Spijkers, 60 jaar jong en ik ben van origine een echte 

Goolse. Getrouwd met Sjef de Haas, al 39 jaar. De interesse voor jeu de boules is ontstaan 

op de camping in België. Wij hebben 6 jaar geleden een caravan gekocht en wilden ons 

"mengen" onder de Belgen. Een ding staat vast: je wordt nooit een Belg! Ha, ha. Je blijft 

een echte Hollander, zoals de Belgen dat zeggen (hoe zou het komen). Maar, wij werden 

daar ook goed ontvangen. Ik speel in de zomer bijna elke zaterdag competitie, met 

tussendoor toernooien. Ja ja, ik heb zelfs een damestoernooi gewonnen. Kei trots natuurlijk, 

want dit gaat mij nooit meer overkomen.  

  

Ik was op de hoogte dat er bij de Deel jeu de boules werd gespeeld. Ik kwam er vaak langs 

als ik naar mijn werk fietste. Kende ook mensen die er speelden vanuit andere hobby's, 

skivakantie en waar ik in het verleden mee heb samengewerkt.  

 

Het kwam er eigenlijk niet van om lid te worden, maar tijdens een wandeling op zondag 

langs de Deel, tijdens een toernooi, werden wij door Hanny langs de lijn geïnformeerd. Hoe 

leuk het toch wel was, wanneer er gespeeld kon worden en wat het lidmaatschap kostte etc. 

Zij kan ambassadeur van de club worden, doet ze erg goed, want ik was meteen om. Vol 

enthousiasme ben ik gaan spelen bij de club en werd ook goed ontvangen door iedereen 

zoals mijn voorgangster Henriëtte ook aangaf. Ondanks dat ik al in het bezit was van 

wedstrijdballen wilde ik graag extra ballen erbij hebben. Grote hilariteit destijds aan de bar 

toen ik vertelde dat ik de "ballen" van Jan Schellekens vast had mogen houden en had 

gekocht.  

 

De reden dat ik alleen op woensdag speel is dat ik ook nog andere hobby's heb. Ik speel op 

donderdagavond en zondagmorgen Dynamic tennis en schilderen vind ik ook erg leuk. 

Momenteel is dit met acrylverf. In het verleden ben ik met aquarel bezig geweest. Sinds 

kort ben ik een bridgecursus aan het volgen. Nog veel te leren! Daarbij werk ik als 

receptioniste bij de Hondsberg in Oisterwijk. Maar het aller, allerleukste is om mijn tijd te 

besteden aan onze kleinzoon Joep, waar ik veel plezier aan beleef. Daar kan geen andere 

hobby tegen op!  

 

De pen geef ik door aan: Hennie Vos. 

 



Van de bestuurstafel 

* Bestuurswisselingen 

Tijdens de ledenvergadering zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: Henriëtte 

Pennings en Tiny Gillis. Dat heeft geleid tot verdeling van de taken. Die zien er als volgt uit: 

Voorzitter  Arjen van Stel 

Secretaris  Han Coppens 

Penningmeester Herman Vrins 

Lid   Henriëtte Pennings 

Lid   Tiny Gillis 

 

Beide laatstgenoemden zullen ook de verslagen verzorgen van de bestuursvergaderingen en 

de algemene Ledenvergadering. Verder zal Henriëtte Pennings voortaan het volledige 

ledenbestand bijhouden en dat houdt in dat wijzigingen dan ook aan haar moeten worden 

doorgegeven. Het mailadres van Henriëtte Pennings: hrjpennings@telfort.nl   

 

* Nieuws vanuit de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 2 november jl. 

Op de ledenvergadering zijn een aantal belangrijke besluiten genomen die we u niet willen 

onthouden. Per e-mail ontvangt iedereen het verslag van deze vergadering, maar een 

aantal besluiten willen we u niet onthouden. 

 

 Willem van Hiele is afgetreden als penningmeester en is na 21 jaar bestuurder te zijn 

geweest benoemd tot erelid van onze club. “Willem, we zien je nog steeds overal 

actief zijn, maar toch….. bedankt voor je 21 jaar penningmeesterschap”.  

 

 Om de begroting sluitend te krijgen zijn er een aantal besluiten genomen: 

1] Het gratis drankje bij de jaarvergadering laten vervallen. 

2] Buffet op de Franse dag zelf verzorgen. 

3] Lief en Leed: hier kosten besparen op bloemen bij overlijden. 

4] Bitterballen bij varié alleen in de winter. 

5] Consumpties die bij diverse gelegenheden aangeboden werden, verminderen. 

6] Prijzen wat minder kostbaar maken. 

7] Budget voor het lustrum dit jaar iets verminderen . 

 

Besloten is ook de contributie te verhogen van € 52,00 naar € 56,00 met ingang van dit 

begrotingsjaar. Voor alle duidelijkheid, per 1 juli 2016. 

 

Gevraagd is het verslag van de Algemene Ledenvergadering toe te sturen kort na de 

vergadering. Dit is toegezegd. Er zal aandacht worden besteed aan de spelregels. De 

algemene spelregels zijn te vinden op de website van onze club (FJdBC.nl). Daarnaast zijn 

er wat aparte regels die vooral voor onze club gelden.  

 

In 2017 vieren we ons 25-jarig jubileum (het 5e lustrum). Er is een lustrumcommissie 

benoemd bestaande uit: Corrie van Lieshout, Anne-Marie Bierings, Fons Tinga, Gerrie de 

Kok, Margriet Smets en Marianne de Haas. Namens het bestuur zal Henriëtte Pennings 

deelnemen. 

 

Arjen van Stel 

(voorzitter). 

 

Verslag van de woensdag melange -12e manche, serie 1- 

Dit was de laatste serie die we gespeeld hebben in de vorm van revanche. Voortaan spelen 

we met dezelfde personen op dezelfde baan, maar wisselen van medespeler. Dus eerste 

partij rood tegen zwart, tweede partij harten en klaveren tegen ruiten en schoppen. 

 

Maar nu de afgelopen serie.  

Allereerst wil ik Riny op het Roodt en Ali van der Linden van harte welkom heten bij de 

woensdag melange van de Frankisch Jeu de Boules Club.  
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We hebben de wedstrijden gespeeld op de volgende data: 19-26 aug, 2-9-30 sept, 7-21-28 

okt, 4-11-18 nov. en 2 dec. In deze reeks zijn 3 woensdagen uitgevallen. In totaal hebben 

er 53 personen tijdens deze serie meegedaan, waarvan er 38 de minimale wedstrijden 

hebben gespeeld om in de standenlijst mee te tellen.  

 

Op woensdag 11 nov. hadden we het minst aantal deelnemers namelijk 26 en op woensdag 

19 aug., 21 okt. en 18 nov.  de meeste, namelijk 35. Deze keer is er maar één persoon die  

alle 12 wedstrijden gespeeld heeft, namelijk Noud. 

 

Eerste is geworden Jan Mutsaers met 138 punten, tweede: Sjef de Haas met 128 

punten en als derde is geëindigd John Bakx met 104 punten. Laatste is geworden Wim 

van de Vorst met -57 punten. 

 

De prijsuitreiking heeft woensdag 9 december plaatsgevonden. 

 

Herman Vrins. 

 

Sluiting tijdens de feestdagen 

De Deel is tijdens de feestdagen gesloten van dinsdag 22 december tot en met zondag 

3 januari 2016.  

Om die reden gaat de varié die gepland staat op 22 december a.s. niet door! 

 

 

 

 

 

FIJNE FEESTDAGEN 

EN EEN 
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2016 
 

 

De redactie. 


