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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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Inhoud nieuwsbrief 51 

 Van de bestuurstafel 

 De pen: aan het woord is Hans Hutten 

 Uitslagen 2e uitwisseling met La Donnée 

 Verslag van de woensdagmelange 

 Sluiting de Deel 

 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie  

 

Van de bestuurstafel 

Als gevolg van de benoeming van Ton Smulders tot bestuurslid tijdens de afgelopen  

ledenvergadering van 31 oktober jl, heeft het bestuur de taken als volgt verdeeld: 

Voorzitter   Arjen van Stel 

Secretaris   Ton Smulders 

Penningmeester  Herman Vrins 

Ledenadministratie  Ton Smulders 

Algemene Zaken  Han Coppens 

Secretariële ondersteuning Tiny Gillis 

 

De pen…  

Aan het woord is Hans Hutten.  

Onlangs kreeg ik het verzoek van Fons Tinga iets te schrijven voor de nieuwsbrief. 

Aangezien een verzoek van Fons meer weg  heeft van een bevel had ik niet de moed te 

protesteren en of domweg nee te zeggen. Dus vooruit maar met de geit. Maar ja…….wat 

heb ik nou te melden? Mijn C.V? Daar zit toch niemand op te wachten. Hoe ik bij de club 

verzeild raakte….ook dat was niet echt spannend maar meer bleef er niet over en dus hier 

maar voor gekozen. Hier komt ie dan. 

 

Al geruime tijd dartelde ik met mijn golfmaatje (een prettig ogend en zeer goed 

geconserveerd vrouwtje) over ’s-Lands golfvelden. We waren niet echt goed maar we 

hadden er schik in en dat telt. Zo hobbelden we van afslagplaats naar afslagplaats en 

sloegen welgemoed ons balletje. Golfen is als knikkeren met een stokkie, aldus mijn 

maatje. Ik was het natuurlijk helemaal met haar eens. Tja, zo ging het totdat er stront aan 

de knikkers kwam. Ik kreeg het op mijn heupen, mijn rechter heup wel te verstaan. Het 

hobbelen werd strompelen, want die verrekte rotheup liet het totaal afweten. Op zo’n baan 

loop je toch al gauw 1,5 uur en dat werden er 2 en zelfs 2,5. Uiteindelijk heb ik mijn golftas 

met stokken en al maar aan de wilgen gehangen. Dag maatje….einde oefening!  

Maar wat nu ?  

 

Een van jullie leden (ik zal haar in verband met de wet op persoonsbescherming maar Joke 

noemen) vertelde mij over haar jeudeboulesclub. Kost maar 52 euro en dan krijg je er nog 

eens 2 lunches, stamppotjes, diner en BBQ-tje bij, inclusief koffie en thee.  
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Dat was snel uitgerekend. Dan kost dat boulen eigelijk noppie. Voor die 52 euro heb je bij 

golfen maar amper 2 green fees. Nee zo’n aanbieding kon ik toch niet aan me voorbij  laten 

gaan. Eens vlug een kijkje gaan nemen en een keertje mee proefdraaien. Eerste indruk: 

aardig cluppie, een beetje dominantie door de vrouwen, maar verder best geschikt. Ik was 

al wel gewaarschuwd dat sommige leden wel eens gingen schieten. Dat vond ik best wel 

eng, want van nature ben ik niet zo gewelddadig. 

 

Die eerste keer werd ik ingedeeld met ene zekere Jan die al snel aankondigde dat hij ging 

schieten. Ik zorgde er als een speer voor dat ik een flink eind uit de buurt kwam; maar in 

plaats dat hij een schietijzer uit zijn jaszak toverde, gooide hij zijn bal met een wijde boog 

op een andere bal die daardoor wegketste. Schieten en ketsen zijn eigenlijk hetzelfde aldus 

Jan. Mijn vertrouwen in de jeudeboulers was weer helemaal terug en ik meldde mij aan als 

lid. Ach… knikkeren met een stokkie lijkt best wel wat op knikkeren zonder stokkie.  

 

Zo en nu even snel clubkampioen worden, maar dan wel eerst dat schieten onder de knie 

zien te krijgen. 

 

! Noot van de redactie: we zoeken nog iemand die het volgende penverhaal wil schrijven in 

de nieuwsbrief. Je kunt je aanmelden bij een van de redactieleden of via het e-mail adres 

van de redactie. 

 

Uitslag 2e uitwisseling met La Donnée –gespeeld op dinsdag 11 oktober 

 

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 

Jan van der Waal en Kees Heefer 

Noud Schraven en Jan Sneijders 

Wil & Dita Pigmans 

Wil van Belkom en Stan Dankers 

Peter van de Velde en Doortje van Oosterwijk 

Willem van Hiele en Arjen van Stel 

Adrie van Uden en Ad van Vugt 

Jeffrey Mommers en Marian van Bladel 

Tiny Gillis en Han Coppens 

Ann en Karel Seebregts 

Rietje van Laerhoven en André Hogers 

Jan Mutsaerts en Annemarie Bierings 

Bart Brekelmans en Ton Smulders 

John Bakx en Phil Snelders 

Marian Coolen en Don van Gorp 

Wim van der Vorst en Marie-José Kluijt 

Herman Vrins en Ria de Jong 

Sjan van Duijnhoven en Tijn Smits 

Leo Verbruggen en Piet Suoss 

Sjef de Haas en Margriet Smets 

Gerard Franken en Marianne de Haas 

Gonny Vrins en Jack de Lepper 

Cees Pistorius en Toke van der Vorst 

    

 

De uitslag doet vermoeden dat het niet zo best ging met onze boulsters en boulers. Maar, 

vermeld moet worden dat er toch verbetering in zit ten opzichte van de uitwedstrijd een 

maand geleden. Was toen het eerste team van onze club te vinden op de 9e plek, nu was 

dat de 7e! En er zijn twee teams te vinden bij de eerste tien.  

 

Dus, we zijn op de goede weg!! Duidelijk is, dat er enkelen zijn die het spelen van drie 

wedstrijden na elkaar, toch erg vermoeiend vinden. Maar, waar het ook om gaat: het was 

weer heel gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

 

 

 



Verslag van de woensdagmelange 

Uitslag 13e Manche, serie 1 

 

Allereerst wil ik Ria van Gurchom en Henk Swinkels van harte welkom heten bij de 

woensdagmelange. 

 

Vanaf de vakantie tot nu heeft deze serie 1 gelopen. Dat wil zeggen dat er veel woensdagen 

zijn uitgevallen. We hebben de wedstrijden gespeeld op de volgende data: 7, 21 en 28 

september, 5, 12 en 26 oktober, 2, 23 en 30 november, 7, 14 en 21 december. In deze 

reeks zijn er dus 5 woensdagen uitgevallen. 

 

In totaal hebben er 51 personen tijdens deze serie meegedaan, waarvan er 39 de minimale 

wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst mee te tellen. De laatste woensdag 21 

dec. hadden we de minst aantal deelnemers, namelijk 25 en op woensdag 5 okt  de meeste 

aantal mensen, en wel 40. Deze keer zijn er 3 personen die  alle 12 wedstrijden gespeeld 

hebben: Guus, Lies en Annemarie. 

 

Eerste is geworden John Bakx met 119 punten, tweede Gonny Vrins met 99 punten en 

derde is geёindigd Lenny Smulders met 96 punten. 

Laatste is geworden Ria van Gurchom met -57 punten. 

 

Prijsuitreiking: woensdag 4 januari a.s. na de tweede wedstrijd om ongeveer 15:15 uur. 

 

Herman Vrins. 

 

Sluiting tijdens de feestdagen 

De Deel is tijdens de feestdagen gesloten van zaterdag 24 december tot en met zondag 

1 januari 2017.  

 

We zijn jullie graag weer terug op de eerstvolgende boulesavond op 3 januari a.s. 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 

Het bestuur van de Frankische Jeu de Boules Club nodigt u van harte uit voor de 

 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Deze wordt gehouden op zaterdag 7 januari 2017 van 19:00 tot 21:00 uur en vindt  

plaats in wijkcentrum de Wildacker. 

 

  

 

 

 

FIJNE FEESTDAGEN 

EN EEN 

VOORSPOEDIG, 

GEZOND EN BOVENAL 

SPORTIEF 

 

2017 
 

 

De redactie. 

 


