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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. 

 

 

Inhoud nieuwsbrief 48: 
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 De pen: aan het woord is Theo van Alebeek 
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 Aaikestoernooi –een reactie van Henk Eikholt 

 Verzoek 
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Gedwongen afscheid van drie leden van onze club 

 Het jaar was nog maar net begonnen of we kregen het trieste bericht dat Noud de 

Brouwer op 15 januari plotseling was overleden. Noud is 80 jaar geworden.  

 In maart moesten we afscheid nemen van ons erelid Kees van de Rijt. Kees overleed 

op 17 maart op 79-jarige leeftijd.  

 Ook in deze maand –op 22 maart- overleed Jan Dekkers”. Jan is 78 jaar geworden. 

 

De pen 

Aan het woord is Theo van Alebeek 

 

Ik wil me graag even de pen ter hand nemen. Ik ben Theo van Alebeek, 59 jaar, gehuwd 

met Henny van Helvoort, heb een dochter van 32 en een zoon van 30 jaar oud. Én een 

schat van een kleinzoon. Ben bij de jeu de boulesclub gegaan op advies van mijn dochter. 

Die raadde het me aan omdat ik aan depressie leed. Dit is goed voor de ontspanning en 

sociale contacten. Mensen die blij zijn maken mij ook erg blij. Ik heb 30 jaar bij Michelin in 

Den Bosch gewerkt, waarna deze de deuren sloot. Heb daarna omscholing gedaan als 

hovenier, maar kwam daarmee niet aan de bak (te oud of je moet boomchirurg zijn).  

 

Mijn hobby's zijn op de eerste plaats mijn kleinzoon, reizen, tuinieren, vissen, kamperen, 

sporten en niet te vergeten boulen. We hebben een leuke vereniging, waar we iedereen in 

zijn eigen waarde moeten laten, dan gaat het Super! Er zijn geen verliezers, we zijn 

allemaal winnaars, als we maar plezier hebben. Hierbij wil ik het bestuur en de mensen 

achter de schermen hartelijk bedanken.  

 

Ik wens jullie allemaal nog veel Boule plezier! 

 

NB! De redactie nodigt graag iemand uit die de pen van Theo wil overnemen. Reacties 

kunnen worden gestuurd naar bovenstaand e-mail adres. 

 

Het Aaikestoernooi –een verslag- 

 

Zoals altijd moesten de deelnemers zich op de inschrijflijst zetten als ze mee wilden doen. 

De lijst telde 48 personen maximaal. Men moest dus zijn naam achter een nummertje 

zetten. Maar wat krijg je dan? Namen doorgestreept, twee namen achter op een regel, 

namen onderaan bijgeschreven. Totaal 43 mensen die mee doen. Maar deze situatie kwam 

tot stand doordat het toernooi een week verplaatst werd.  
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We kwamen dus met onze eieren na Pasen. Op de dag van het toernooi kwam gelukkig de 

44e persoon vragen of hij nog mee kon doen. Dus startten we op 11 banen met de eerste 

rondes. Op de baan die het eerst klaar was werd de legronde gespeeld. 

 

De legronde  

Met de verfspuitbus wordt een werpcirkel getekend en een punt op 8 meter. Iedereen gooit 

twee boules. De dichtst bijzijnde boule wordt gemeten en genoteerd. Deze legronde wordt 

gehouden als er een gelijke stand is bij de eerste drie plaatsen. Dan beslist de afstand. Lies 

Beekmans stond lange tijd eerste met 2 cm, maar als laatst op een na moest Phil Snelders 

nog leggen. Zij legde haar boule op 1,8 cm en was dus winnaar van de legronde.  

 

Na de tweede ronde werden de uitslagen in de computer ingevoerd. En daar kwam als 

eerste uit: Henk Eikholt, tweede werd Fons Tinga en derde Henriëtte Pennings. Alle drie 

kregen ze een grote paashaas. Ook voor de beste legger was er een paashaas. De 

verzorgers van de banen op woensdagmiddag werden naar voren geroepen en bedankt voor 

het vele werk en droog maken van de banen. Na afloop kregen alle deelnemers een doosje 

gekleurde eieren. 

 

Herman Vrins. 

 

 
 

Aaikestoernooi  

Een reactie van Henk Eikholt. 

 

Het is woensdagmiddag 30 maart 2016 als ik besluit om naar de JdBC te gaan. Mooi 

voorjaarsweer en de banen liggen er heel goed verzorgd en geharkt bij. Ja, er wordt veel 

werk gedaan om de wedstrijdbanen te optimaliseren. Compliment voor die personen die 

hierover meedenken en doen! Chapeau. Het Aaikestoernooi is in verband met de uitvaart 

van Kees van de Rijt een week opgeschoven en misschien kan ik de toernooiorganisatie 

helpen om een complete spelersgroep/viertal te vormen en anders kan ik het mooie Jeu de 

boules spel bewonderen, supporteren. Inderdaad word ik ingedeeld. De toernooiorganisatie 

vormt elf spelersgroepen van vier.  

 

De wedstrijdverdeling wordt opgehangen en de eerste spelronde gaat beginnen. 

Aanvankelijk gaat onze partij gelijk op. Punt om punt, maar na ineens 4 punten erbij gaat 

het snel naar de 13 en is de eerste partij gedaan. Dus is baan 8 vrij om de individuele 

legronde te kunnen organiseren. Als ook de laatste partij van de eerste ronde ten einde is, 

gaat na een korte pauze de tweede wedstrijdronde beginnen. Een leuke spelpartij, heel 

belangrijk, eindigt voor mij wederom in winst. Na nog een poos naar andere spelpartijen te 

hebben gekeken en een consumptiepauze, heeft de toernooiorganisatie intussen de uitslag 

van de totaal gespeelde wedstrijden.  

 



Van huis gegaan om mogelijk een balletje mee te gooien, word ik zomaar winnaar van het 

Aaikestoernooi met wisselbeker, een grote chocolade paashaas en nog zes geverfde eieren! 

Maar winnen doe je niet alleen: Samen Sterk. Samen met je spelpartijgenoot, de 

tegenspelers, wedstrijdleiding, organisatie, commissieleden, bestuur. Eigenlijk zijn we 

allemaal winnaars in een mooie bloeiende vereniging in ons Goirle. 

 

Bedankt dan ook iedereen die op enigerlei wijze mogelijk maken dergelijke mooie 

speelgelegenheden, toernooien, wedstrijden te creëren en te organiseren en ook ik hoop 

hiervan nog lang deelgenoot te kunnen en te mogen zijn. 

 

Henk Eikholt,  

lid Frankische Jeu de Boules Club.   

 

Een verzoek 

Enkele leden vragen of de kringetjes op de baan aan de kant van de heg niet te kort tegen 

de rand gezet worden, omdat ze bij het gooien anders met de hand in de heg komen, wat 

hinderlijk is. 

 

Het Sextettentoernooi 

Het sextettentoernooi op 10 april werd met het maximale aantal van 48 leden gehouden op 

12 banen onder voor de tijd van het jaar uitzonderlijk goede weersomstandigheden. De 

stemming op de banen was dan ook zeer prettig te noemen en de lunch die na de eerste 

twee partijen geserveerd werd was, zoals gewoonlijk bij dit treffen, zeer goed verzorgd en 

werd tot volle tevredenheid in de Deel genoten. 

 

Nadat alle partijen waren gespeeld moest er gerekend worden welke ploeg met de 

overwinning  en de bloemen naar huis kon gaan. Er waren namelijk twee ploegen met het 

gelijke aantal wedstrijdpunten en er moest aan de hand van de meeste pluspunten het 

winnende 6-tal uit komen rollen. 

 

Dit was de équipe van Annie Verheijen, Jack de Lepper, Corrie van Lieshout, Henriëtte  

Pennings, Antoon van de Dungen en Jan Schellekens. Hierbij nogmaals proficiat namens 

de redactie van de nieuwsbrief. 

 

Han Coppens. 

 

Uitwisseling met La Donnée 

Namens de wedstrijdcommissie delen we jullie mee, dat de uitwisseling met jeu de 

boulesclub La Donnée dit jaar op woensdag 14 september plaatsvindt in Tilburg. Op dinsdag 

11 oktober vindt de ‘terugwedstrijd’ plaats op de Frankische Driehoek, onvoorziene 

omstandigheden daargelaten. 

 

De redactie. 

 


