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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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Alweer de 50e !!! nieuwsbrief sinds de start in 2001 

Voor jullie ligt de 50e nieuwsbrief uitgegeven door de Frankische Jeu de BoulesClub.  

Een mijlpaal, vindt de redactie. Een initiatief dat 15 jaar geleden is gestart en waaraan 

menigeen haar of zijn steentje aan heeft bijgedragen. In 2007 heeft dat geleid tot een 

heuse redactiecommissie bestaande uit: Tiny Gillis, Ton de Kok en vanuit het bestuur Fons 

Tinga. 

 

Herinneringen uit 15 jaar nieuwsbrief  

 

 Van: Kees Pistorius 

 

Zo’n jaar of 10 geleden hadden wij een optreden bij den Deel met de Filterkes, een muziek 

bandje dat helaas niet meer bestaat. Kees van de Rijt stond achter de bar en die vertelde:  

“je moet bij onze club komen, hartstikke gezellig en nog goedkoop ook. Iedere dinsdag, 

woensdag en zondag mag je komen boulen en daarbij nog een keer of 5 een gezellige dag 

met toernooi, echt iets voor jullie”.  

 

Mijn vrouw zei gelijk, dat moet je doen. Je hebt tijd genoeg nu je in de vut bent. Zo gezegd 

zo gedaan. Er is ondertussen veel gebeurd. Veel mensen die er toen bij waren zijn er niet 

meer en zelf heb ik ook het nodige meegemaakt. Maar, de gezelligheid overheerst. Ik weet 

nog dat de jeudeboules club hun 15 jarig bestaan vierde. Heel erg gezellig, leuke spellen 

gedaan, allemaal buitenspelen, het weer werkte mee. Veel gelachen die dag en ‘s avonds 

gezellig bij elkaar. Er was een tonpraoter en Simon van Laerhoven heeft nog gezongen. 

Corrie van Lieshout heeft nog een leuk stuk gedaan. Een heel geslaagd feest. Ik hoop dat 

ik nog lang bij de club kan blijven.  

 

 Van: Marie-José Kluijt  

 

Een jubileumuitgave. Echt Goud! Van harte proficiat! Een compliment voor de huidige 

redactie, maar ook degenen die de voorgaande 49 edities mee verzorgd hebben. Een 

nieuwsbrief, waarin alle in’s en out’s van “ons cluppie” duidelijk geformuleerd worden in een 

fantastische lay out. Ja, daar mag je best trots op zijn.  

 

mailto:fonstinga@home.nl
http://www.fjdbc.nl/


Ik mag nu 4 jaar genieten van het FJdBC-nieuws. Alle mededelingen, activiteiten, uitslagen 

e.d. worden weergegeven. Ook als “de pen” vermeld wordt, geeft dit een persoonlijk 

onderonsje (leuk om op de website de vorige brieven eens te bekijken).  

FJdBC: toegankelijk voor iedereen, met veel spel en enthousiasme, wat we er zeker in 

moeten houden. Ook koester ik alle toernooien, wat steeds een hele organisatie is voor zo’n 

kleine bijdrage per jaar! En uhhh… ik ben ook al in de poedel- en 1e prijs gevallen. Nooit 

gedacht en toch … 

 

Rest me de redactie voor de toekomst veel succes ..en alle leden ontzettend veel spelplezier 

toe te wensen. 

 

Met een vriendelijke jeu-groet, Marie-José. 

 

 Van: Rietje van Laerhoven 

 

Het is wel zo dat je bij de club op je woorden moet letten. Op een dinsdagavond waren we 

met vieren aan het gooien. Ik (Rietje) was aan de beurt en gooide de boules op de but. 

Toen was de beurt aan Theo Laan. Door mijn worp was er een spoor in het grind ontstaan.  

Dus zei ik tegen Theo met een lach, dat hij niet door mijn gleufje mocht. Heel dom, want 

dat heb weken moeten horen. Ik snap er niets van, want ik bedoelde er niets mee. Maar we 

hebben veel gelachen en nu nog vaak, want het is een gezellige club en dat is belangrijk, 

toch!! 

 

Groetjes, Rietje.  

 

 Van: Ton Smulders 

Poedelprijs: verlies of winst? 

Bij elk toernooi hoort een poedelprijs. Poedel heeft niets te maken met de hond maar met 

het knoeien en vooral missen. Echter, de poedelprijs wordt toegekend aan diegene die de 

minste punten gescoord heeft (missers).Het is mij echter ook overkomen en wel op de 

Franse dag 2013. De door mij “gewonnen” poedelprijs bestond uit 1 kg doppinda’s van 

Marius (te vinden op de zaterdagmarkt in Tilburg) en meegebracht door Peter van Bladel.  

 

Omdat ik een liefhebber ben van doppinda’s die ik tot dan toe altijd bij de supermarkt 

haalde, kwam dit als een geschenk uit de hemel. Beter kon niet, want tot mijn verbazing 

waren deze doppinda’s van zo’n uitzonderlijke kwaliteit dat ik geen andere meer wil. Lekker, 

lekker en nog eens lekker. Deze poedelprijs is voor mij verheven tot een  dagelijkse 

hoofdprijs. Zo zie je maar weer: verliezen kan ook winnen zijn! 

 

Ton Smulders. 

 

 Van: de redactie 

 

Een greep uit bijna 50 nieuwsbrieven 

◊ De 1e negen exemplaren zijn tot nu toe niet te achterhalen. Die werden nog getypt!!  

◊ In 2005 is begonnen met een rubriek ‘wist u dat?’, maar die is een jaar later zomaar weer 

verdwenen. Is hier behoefte aan? We horen het wel. 

◊ Ook rond die tijd is begonnen met de rubriek ‘de pen..’ Tot nu toe hebben ongeveer 40 

mensen een pen-verhaal geschreven. We begrijpen best dat sommigen daar geen behoefte 

aan hebben, maar als je zin hebt, dan ben je welkom om iets te schrijven.  

◊ Veel leuke en natuurlijk ook minder leuke gebeurtenissen zijn de revue gepasseerd. Zo 

gaat dat nu eenmaal.  

◊ Eén verhaal willen we graag nog eens voor het voetlicht brengen. Al was het alleen maar, 

omdat het nog steeds actueel is en zomaar kan worden aangevuld. Het is van december 

2006 en komt uit een pen-verhaal van Guus Geerts (overleden in 2015).  

 

“ Ik ben eens op elk bankje langs de banen gaan zitten en heb alleen maar geluisterd naar 

wat er allemaal uitgekraamd werd. Ik wil jullie daarvan graag kond doen. Allereerst een 

algemene opmerking vooraf: uit het Frans vertaald betekent boule bal of bol, maar is wel 

vrouwelijk. Met andere woorden: “hij ligt” kan dus niet, maar moet zijn “zij ligt”. Edoch, het 

navolgende heb ik allemaal gehoord:  



 
tsjuu – het keerpunt ligt bij zeven – kektum – bravo – volstorten die hap - *!+*&#>* (niet 

geschikt voor publicatie) – shit – dan kunde boulen – tis fruttenboel – dertien is pas uit –  
hij bonkte op een kaaike – ik lig, wij liggen, gullie ligt, hullie liggen – ak ’t zo kos, speulde 

ik mee ‘n licentie – nondetonnèr – hier leetie zee,dè ziek zisse – sjapoo – meten is zeker 
weten – we trekken een vers rondje – hij zwaaide af – legt um mar in ut nestje – ik zaag 

dettie laag – ik stao gewoon te rèère – van mèn kuiltje afblèève – kèk um huppele – hij is 
nie verbeterd – dès un goei plekske vur unne linkse – meten op het midden, nèje vanaf dun 

kaant – tegen d’n boom is uit – houd er ene vast – bende gij unne ketser, bijlegger of 

aflegger? – hou die hand – ketst um weg – hem als stopper gebruiken – via de rug van een 
aander – shittenboel – beter 1 meter ervoor dan 10 cm erachter – stoot mij maar op – tireur 

gooit butje op – nie mee oewe leste schieten – hij lee mooi in de weg, die doet zun werk 
nog wel – boven op zijn kopke – hij ligt, laag, heej gelegen – ge moet heur efkes toucheren 

– gedver, hij schiet uit mèn haande – 1ste 2 uit, dan om en om gooien – gaode schieten?, 

wocht ff dan gaok markeren – dès gin zis meter – op zij ene schoen van de kaant en achter 
twee schoenen – kwil ut gemeten hebben mee de centimetermaat – nè, nie schieten,  mar 

bijleggen, mis, had mar geschoten nou – dur dè poortje en dan via heur veuronder d’r 
bovenop kletsen – gin 3 achter mekaar gooien – ge kunt ut – staal op staal – schieten al wè 

ge kunt, mis, had mar nie geschoten – winnende bal, die moet weg – dè takske meude nao 
nog nie oprapen, straks pas – hoeveel ballen hedde gij nog? welke bedoelde? – niks revans 

irst koffiedrinken! 

 

en…………dat ben ik toen ook maar gaan doen”.  

 

De pen…  

Aan het woord is Olga Meertens.  

Hierbij wil ik een kleine voorstelling doen van mezelf. Mijn naam is Olga Meertens, heb 2 

kinderen en 3 kleinkinderen en ben 10 jaar weduwe. Ben bijna 25 jaar werkzaam geweest 

bij Ad v. Geloven in Tilburg bij de Kwaliteitsdienst. Sinds juli ben ik met pensioen en dat 

was zeker even wennen. Ik  ben bij de jeudeboules gegaan op aanraden van Lies Beekman. 

Ik moet dan ook zeggen dat ik het er reuze naar mijn zin heb, en ook de kans krijg het te 

leren. Hierbij hoop ik nog lang lid te blijven van deze ( geweldige) club. 

Geef graag het stokje door aan: Hans Hutten. 

 

Een gedicht –ingezonden door Pleun Vermeulen- 

 

Potje 

Ik heb thuis een potje 

Op het potje staat ‘verdriet’ 

Ik doe er vaak verdrietjes in, 

Want als ze klein zijn …. 

Huil ik niet 

Steeds als er iets tegen zit 

Er iets gebeurt wat ik niet wil 

Open ik het potje 

Gooi het erin … heel stil 

 

Maar, gisteren was de laatste druppel 

Iets te veel 

Van al die stukjes klein verdriet 

Kreeg ik een brok in mijn keel 

Mijn hand begon te trillen 

Verdriet vloog met golven uit de pot 

Een traan begon te rollen 

Ik voelde mij erg rot 

 

Een onbedaarlijk snikken 

Deed me trillen overal 

Ik zat echt tot mijn haren 

In het diepste diepe dal 

Het was met rood omrande ogen 

Toen ik mijzelf weer rustig kreeg 

Opgelucht keek ik naar mijn potje 

Het potje … dat was leeg 



 

Dus, zie je iemand lopen 

Rode ogen en heel bedeesd 

Dan vraag je niets meer 

Dan weet je 

Haar potje is pas vol geweest. 

 

Verslag van de ledendag van 21 augustus 

Na diverse inkopen op zaterdag, bij b.v. de Sligro, Lidl, Jumbo en de visboer konden we 

zondag om 9.30 uur aan de slag. De bar openen en koffie zetten. Helaas was het 

koffiezetapparaat stuk. Dan maar een kleiner koffiezetapparaat. Vervolgens tafels 

klaarzetten voor het buffet en de andere tafels ‘aankleden’. In de keuken diverse schalen en 

manden vullen. Peperkoek smeren voor bij de koffie. Ondertussen komen de mensen binnen 

en melden zich aan bij de wedstrijdcommissie. Totaal doen er 52 mensen mee. Dat 

betekent 12 banen, waarvan twee met 6 personen.  

 

Vóór de lunch werd er een ronde gespeeld. De lunch stond uitgebreid over een lengte van  

10 meter met van alles. De kroketten werden tijdens de lunch uitgedeeld. Wat ook tijdens 

de lunch werd uitgedeeld waren oorkondes aan de mensen die aan de jeudeboules lessen 

hebben meegedaan. Dit werd gedaan door de docent Henk Smit.  

 

Na de lunch werd het toernooi vervolgd met nog twee rondes. De dag werd afgesloten om 

16.30 uur met de bekendmaking van de uitslag. Bij de dames is als eerste geëindigd Phil 

Snelders, tweede werd Tiny Donders en derde Margriet Smolders. De poedelprijs ging naar  

Riny op het Roodt. Bij de mannen eindigde als eerste Sjef de Haas, tweede werd Ton 

Smulders en derde John Bakx. De poedelprijs ging naar Piet Verheijen.  

 

Herman. 

 

Uitslag 1e uitwisseling met La Donnée –gespeeld op woensdag 14 september 

In een uitstekende sfeer en bij een temperatuur die zelden zo hoog is geweest in deze 

periode (ruim 25°C !!), hebben onze teams onde rstaand resultaat behaald.  

 
Plaats Naam 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 

14 
15 

16 
17 

18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 

Sjef Martens en Peter van Bladel   

Boudewijn Waijers en Jan Sneijders   
Wil van Belkom en Stan Dankers   

Henk Hensen en Leo Twilhaar   
Adrie van Uden en Ad van Vugt   

Luc Mallaise en Marian van Bladel   

Leo Verbruggen en Piet Süoss   
Peter van de Velde en Doortje van Oosterwijk   

Theo van Alebeek en Annemarie Bierings   
Sjan van Duijnhoven en Jan Hobbelen   

Geert Adams en Herman Vrins   
Marian Coolen en Arjen van Stel   

Jan van der Waal en Kees Heefer   

Fons Tinga en Phil Snelders   
Rietje van Laerhoven en André Hogers   

Han en Sjaak Waijers   
Cees Pistorius en Toke van der Vorst   

Ans en Karel Seebregts   

Philip Müller en Jan Seebregts   
Gonny Vrins en Jack de Lepper   

Wim van der Vorst en Regie Mutsaers   
Sjef de Haas en Margriet Smets   

Ruud Beeris en Ria de Jong   
Simon van Laerhoven en Marie José Kluijt   

 

Kijkend naar de ranglijst, zou je veronderstellen dat we het als club niet erg best hebben 

gedaan. Maar, door omstandigheden konden we niet met 12 maar met 11 teams aan de 

start verschijnen. Vandaar dat La Donnée met 13 teams heeft meegedaan. Dat geeft een 

lichtelijk vertekend beeld op de ranglijst. Alles bijeen genomen hebben we een goede 

prestatie neergezet, die duidelijk beter was dan de vorige keer.  



 

Onze dank gaat uit naar de organisatoren van La Donnée. We zien hen graag terug bij de 

Deel op de ‘terugwedstrijd’ van dinsdag 11 oktober a.s.  

 

Verslag van de Franse dag op 25 september 

Een dag die hoort bij onze club. Prachtig weer (25°)! Banen die er heel mooi bij liggen. Met 

dank aan de vele handen die daarvoor hebben gezorgd en aan John voor het ophangen van 

de vele vlaggetjes. Na de opening door Herman Vrins, die het woord deed bij afwezigheid 

van de voorzitter, deelde de wedstrijdcommissie mee, dat er drie rondes zouden worden 

gespeeld. Twee rondes voor het Frans buffet en een ronde daarna. De wedstrijden 

begonnen om 11:00 uur. Jammer genoeg hadden zich enkele mensen afgemeld. Bep van 

Gorp wegens ziekte en Cees Pistorius, omdat hij na een val op zaterdag uit voorzorg 

opgenomen was in het ziekenhuis. Uiteraard meldde zijn vrouw Bep zich ook af voor het 

spelen, maar ze zou proberen alsnog te komen als het beter zou gaan met Cees.  

 

Er hadden zich voor deze dag 45 deelnemers en deelneemsters aangemeld. De eerste twee 

rondes werden ieder gespeeld in exact één uur. Na deze twee rondes lag Jan Mutsaerts aan 

kop, op de voet gevolgd door Margriet Smets. Er werd gespeeld met veel enthousiasme en 

uiteraard werd er ook veel gelachen. Tijdens de eerste ronde kwamen Bep en Cees Pistorius 

toch nog opdagen. Gelukkig viel het allemaal mee.  

 

En dan het Frans buffet. De tafels met allerlei lekkere kazen, salades, fruit, worst etc. 

zagen er voortreffelijk uit. Dank aan Ine en José, die verantwoordelijk waren voor de inkoop 

en Gerrie en Albert, die geweldig barwerk verrichtten. Tijdens het buffet kwam ook Nellie 

Hoonings nog even langs, samen met haar man. Na ongeveer 1½ uur was het aan de 

wedstrijdcommissie om de derde ronde aan te kondigen. Maar, iedereen was nog zo gezellig 

aan het eten en kletsen, dat het wat moeite kostte om de laatste ronde te starten. Ook deze 

ronde duurde ± één uur.  

 

Na een spannende strijd tussen de al eerder genoemde Margriet en Jan, werd uiteindelijk 

Margriet Smets de grote winnares van deze Franse dag. Proficiat!! Uiteraard werd Jan 

Mutsaerts tweede en als derde eindigde Ton Smulders. 

 

De fel begeerde poedelprijs –een prachtige gebreide pop van Annie Blom-, werd gewonnen 

door Jack de Lepper. De prijs is later aan hem overhandigd, want hij was inmiddels al 

vertrokken. Tijdens deze dag zijn er weer veel sfeerfoto’s gemaakt, die je kunt terugvinden 

op de site van onze club. Tegen half vijf –net voordat een 1e regenbui zich aankondigde- 

eindigde deze geweldige Franse dag.  

 

Oktober 2016, 

de redactie. 

 


