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Uitgave van de Frankische Jeu de Boules Club - Frankische Driehoek 3 - 5052 BL Goirle 

 

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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Het lied Ode aan de bal 

Tijdens het jubileum van onze club is een nieuw lied ten gehore gebracht. Hieronder volgen 

op veler verzoek zowel de Nederlandse als de Tilburgse versie: 

 
Lustrumlied – Nederlandse versie 

 

Ode aan de bal      (wijs: de uil zat in de olmen) 

Refrein, 

Die bal, die bal, van wie is toch die bal? 

Die bal, die bal, van wie is toch die bal? 

 

Op zondag gaan we boulen 

Dat is toch heel sportief 

Dan gooien we de ballen  

Wie het dichtste gooit die ligt   Refrein…. 

 

Op dinsdag is’t ook boulen 

Maar dan is ‘t serieus 

’n Flesje wijn als prijsje 

Dat doet ons allen deugd   Refrein…. 

 

Dan spelen we weer op woensdag 

Dat is ook erg leuk 

Het gaat dan om de punten 

Wie ‘t hoogst staat heeft veel leut  Refrein…. 

 

Dan hebben we nog de feestjes 

Van deze fijne club 

Met eten, drinken en boulen 

Die dag kan niet meer stuk   Refrein…. 
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Dus allerliefste mensen 

Blijf samen nog heel lang 

Bij deze jeudeboulesclub 

Dat is in aller belang    Refrein…. Refrein…. 

 

Lustrumlied -Tilburgse versie 

 

Ode aon den bal      (wijs: de uil zat in de olmen) 

Refrein, 

Diejen bal, diejen bal van wie is toch diejen bal? 

Diejen bal, diejen bal van wie is toch diejen bal? 

 

Op zondag gaon we boulen 

Dè is toch hil sportief 

Dan gooie we onze ballen 

Wie ut dichtste gooit die leej  Refrein…. 

 

Op dinsdag is’t ôk boulen 

Mar dan is’t seriejeus 

’n Fleske wèèn als prèske 

Dè doe ons allen deugd   Refrein…. 

 

Dan speule we wir op woensdag 

Dè is ôk èrreg leuk 

Ut gao dan om de punten 

Wie ut hôgste stao heej leut  Refrein…. 

 

Dan hemme nog de fisjes 

Van deeze fèène club 

Meej eten, drinken en boulen 

Diejen dag kan nie mir stuk   Refrein…. 

 

Dus allerliefste meense 

Blèèf saome nog hil lang 

Bij deze zjeudeboulesclub 

Dè is in ieders belang.   Refrein…. Refrein…. 

 
Herinneringen aan de 2e wereldoorlog  

Een verhaal van André Hogers 

 

Als de Duitsers in 1940 Nederland binnenvallen ben ik 14 jaar. Ik sta op straat (de 1e 

Leliedwarsstr.) als er een Duitse bommenwerper laag overkomt, nagezeten door een 

Nederlands  jachtvliegtuig. Om sneller te kunnen vliegen gooit hij zijn vracht bommen af en 

die komen ongeveer 500 m verder op de Blauwburgwal neer. Als ik wil gaan kijken wordt 

dat door mijn moeder tegengehouden. 

 

Als de Duitsers enige dagen later over de Stadhouderskade binnentrekken met 

legervoertuigen fiets ik over die kade, een Duitse motorrijder snijdt mij de pas af en geeft 

mij een stomp in mijn gezicht. Je mocht niet tijdens de intocht over die kade rijden. Ik heb 

die Duitsers lang niet gemogen. Er werden steeds meer maatregelen genomen: niet meer 

naar de radio luisteren, spertijd en een ausweis was verplicht enz. 

 

Bij het Weteringsplantsoen, waar ik langs moest werd ik tegengehouden en moest ik kijken 

naar mensen die doodgeschoten waren (als afschrikking). Als het donker werd moesten alle 

huizen verduisterd worden om te voorkomen dat de Engelse vliegtuigen wisten waar ze 

waren. Met een clubje van het buurthuis waar ik lid van was liepen we in het donker en 

scheen ik met een knijpkat (een soort zaklantaarn) op straat of naar de anderen. Een Ned. 

politieagent hield mij aan en ik moest mee naar het bureau. Later kwam mijn moeder er bij 

en het mocht nooit meer gebeuren. Een leider van ons buurthuis, dhr. de Brave (een joodse 

man) werd opgepakt en die is niet meer teruggekomen. 

 



Mijn ouders hadden een winkel in de 1e Leliedwarsstr. Maar omdat er haast niets meer te 

verkopen was en voedsel op de bon was, moesten de winkel dicht. Uit het zolderraam keken 

mijn broer en ik naar de Duitse schijnwerpers die probeerden de Engelse vliegtuigen te 

vinden en er dan op te schieten. Ik heb gezien dat er een brandend neerviel. Ik heb gezien 

dat de Duitsers huizen van joden leeghaalden onder andere van een joodse tandarts. 

 

Het leven ging ondanks alles gewoon door, niet wetende dat op nog geen 400 m van ons 

huis Anne Frank ondergedoken zat. Alle gas en elektra was op een gegeven moment 

afgesloten. Maar omdat in ons huizenblok een doodskistenmaker zat had hij wel elektra. 

Overal waren de hoofdstoppen verwijderd. Aangezien ik een elektriciensopleiding had gehad 

heb ik met een ijzerdraad contact gemaakt in de hoofdstop en een omleiding achter de 

elektrameter gemaakt zodat we (voorzichtig) toch wat licht hadden. 

 

Mannen en jongens moesten verplicht gaan werken in Duitsland. Een enkele vriend werd 

verleid om aan een soort sportkamp in Duitsland deel te nemen. De bedoeling was dat je 

daarna meer voor de Duitsers zou gaan doen. Gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Twee 

andere vrienden moesten wel werken in Duitsland, maar zijn gelukkig gezond 

teruggekomen. 

 

Koken werd gedaan op een klein ijzer kacheltje waarin je houtstukjes kon stoken. Ik heb 

suikerbieten gegeten en soep van aardappelschillen die je kon halen bij een gaarkeuken. De 

aardappelen waren voor de Duitsers en de schillen voor ons. Alles wat je kon vinden van 

hout werd van straat gehaald. Er was veel armoede en er waren veel ondervoede kinderen. 

Mijn vader ging regelmatig op de fiets naar Noord-Holland om daar textiel te ruilen voor 

voedsel. Ik ben een keer mee geweest op een fiets zonder banden (op de velgen). Op de 

terugweg met een baaltje meel achterop ben ik vlakbij huis door het achterwiel gezakt en 

moest er verder gelopen worden. 

 

Als er razzia’s dreigden in de Jordaan, mijn broer en ik waren toen 17 en 18 jaar, en we 

dreigden opgepikt te worden, verscholen we ons op een kleine ruimte onder het dak. Daar 

had ik in een kast een luik gemaakt, dat we van bovenaf konden dichttrekken en wachtten 

we tot de dreiging van de razzia voorbij was. 

 

In de Oorlogswinter was er weinig  voedsel voor moeders met jonge kinderen. Om die reden 

vroeg de directeur van het buurthuis (Ons Huis) aan mij en aan een vriend om melk te gaan 

halen in de Kwakel (een dorp in de buurt van Amsterdam). Omdat dat gevaarlijk was vond 

mijn moeder dat niet echt leuk. We zijn een aantal keren naar de Kwakel gereden met  een 

bakfiets om met een melkbus vol melk terug te komen. De melk moest ‘s morgens vroeg 

opgehaald worden en daarom moesten we overnachten in een soort doorgangshuis waar 

mensen sliepen die op doortocht waren. Na een van die overnachtingen merkte mijn 

moeder dat ik onder de luizen zat en werd mijn haar met petroleum gewassen. Terug in de 

Kwakel meldde ik dat bij de pastoor en toen we keken waar ik geslapen had, bleek het 

matras onder de luizen te zitten. Het matras is toen meteen in de brand gestoken. Ik ben 

een keer melkpap gaan brengen bij een moeder met een baby (in de Jordaan). Zulke 

armoedige omstandigheden had ik noch nooit van mijn leven gezien. 

 

Op een van onze tochten naar de Kwakel zagen wij Engelse vliegtuigen laag overvliegen en 

voedsel droppen aan parachutes in de weilanden.  

 

!945. De oorlog was voorbij en de Canadezen zouden op de Dam binnenkomen. De Dam 

stond hartstikke vol met opgetogen mensen tot er ineens van de hoek van de Dam door 

Duitsers op de verzamelde mensen werd geschoten. Paniek. Iedereen maakte zo goed als 

het kon dat hij weg kwam. Mijn vriendinnetje viel en werd bijna onder de voet gelopen, 

maar ik kon haar optrekken en we vluchtten door een kapot raam van de Nieuwe Kerk weg. 

Er zijn toen mensen doodgeschoten. 

 

Bevrijding. Er viel een beklemming van mij en anderen af en er was Feest op de straten en 

een grote kermis op de Markthallen. Er was een grote triomfmars door Amsterdam met 

dikke rijen doedelzakspelers. Dat geluid hoor ik nu nog. 

 

Wat er daarna over de deportatie van de Joden bekend werd sloeg alle voorstelling. Dat 

nooit weer. 



Doppenactie voor de blindegeleidehond 

Graag wil ik iedereen bedanken voor dit geweldige resultaat, namelijk: het verzamelen van 

tot nu toe 2800 dopjes in slechts twee maanden tijd. Heel mooi, maar met nog meer inzet 

van onze leden zou het nog beter gaan. Steun alstublieft deze goede actie. 

 

Theo van Alebeek. 

 

     
  

 

 

Verslag van de Nacht van Michel 

Op zaterdag 24 juni vond weer de Nacht van Michel plaats. Hier volgt een verslag van dit 

evenement, opgemaakt door Henk Eikholt. 

 

Terwijl in het centrum van Goirle de kermis al vanaf 13.00 uur bezig is, beginnen de 40 

deelnemers aan het toernooi de Nacht van Michel om 17.30 uur aan hun eerste JdB- 

wedstrijd/partij. Na een aantal droge warme dagen, begint het juist bij de aanvang van de 

eerste partij te regenen! Jammer, maar er worden toch leuke en spannende partijen  

gespeeld en zoals vaker met dergelijke toernooien, zijn de uitslagen heel verschillend. Van 

een ruime 13-0 overwinning tot de nipte 13-12 notering.  

 

Het is inmiddels droog geworden en de wedstrijdleiding maakt een nieuwe mix van partijen  

voor de helft van de deelnemers. De rest van de aanwezige leden kan de inmiddels gereed 

staande BBQ gaan gebruiken. Bij een passage langs de BBQ zit de stemming er goed in en 

laten de leden het zich goed smaken, wat niet verwonderlijk is als men langs de ruim 

uitgestalde en heerlijk uitziende etenswaren gaat en een keuze moet maken tussen al dat 

lekkers. Nadat eenieder zijn tweede partij gespeeld heeft  en de inwendige mens gevuld  

middels de BBQ, wordt de derde ronde/partij gegooid.  

 

De wedstrijdcommissie heeft al de uitslagen verwerkt en de uiteindelijke toernooiwinnaar is 

geworden Herman Vrins, tweede was Arjen van Stel en derde Lenie Smulders. Ook was er 

een poedelprijs beschikbaar voor de  persoon met het minst behaalde aantal punten, terwijl 

er eigenlijk geen verliezers zijn met zulk een mooi georganiseerd toernooi.                                              

 

Het was weer een gezellige en geslaagde FJdBC-avond. Een woord van dank aan de 

wedstrijdcommissie, de  organisatie  en allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan 

de Nacht van Michel. Op naar  een volgend evenement.                                                                                                                                                           

 

Met vriendelijke groet,  

Deelnemer Henk Eikholt. 

 

Winnaars Varié-competitie 

Op dinsdag 27 juni zijn de winnaars bekendgemaakt van de varié-competitie 2016-2017. Bij 

de dames was dat Rietje van Laerhoven en bij de heren Arjen van Stel. Aan beiden is een 

mooi aandenken uitgereikt, namelijk een pen met inscriptie.  



 

De Pen…………..waar blijven de verhalen? 

In de afgelopen 10 jaar dat deze rubriek is opgenomen in onze nieuwsbrief hebben al heel 

wat leden hun penverhaal geschreven.  

 

Volgens onze gegevens waren er dat tot nu toe 29, namelijk: Lies Beekmans, Antoon van 

den Dungen, Klaas Herder, Leo Herings, Corrie van Lieshout, Rietje van Laerhoven, Jan 

Dekkers, John Bakx, Don van Gorp, Piet Verheijen, Han Coppens, Henk Eikholt, André 

Hogers, Marie-José Kluijt, Roos Herings, Bernard Smeulders, Gonny Vrins, Fons Tinga, Ad 

Schraven, Raijmond Lenders, Willem van Hiele, Herman Vrins, Anne-Marie Bierings, 

Henriëtte Pennings, Marianne de Haas, Theo van Alebeek, Pleun Vermeulen, Olga Meertens 

en als laatste Hans Hutten. 

 

Wie van de andere leden wil eveneens in dit illustere rijtje worden opgenomen? We zijn 

benieuwd!  

 

Uiteraard houdt de redactie de mogelijkheid open voor nieuwe initiatieven. 

 

Zomervarié 

Tijdens de zomerperiode wordt er op vijf dinsdagavonden een varié gespeeld. De 1e heeft al 

plaatsgevonden, namelijk op 4 juli jl. De andere varié-avonden zijn op 18 juli en op 1, 15 en 

29 augustus. Deze beginnen allemaal om 20:00 uur. Voor de winnares of winnaar ligt er 

een fles wijn klaar. 

 

Training 

Op 27 juni jl. is er een mailing uitgegaan waarin het bestuur kenbaar maakte dat er een 

training zou volgen voor enthousiaste boulers. Voordat iedereen goed en wel doorhad dat 

deze training eraan kwam, waren er al voldoende mensen die zich hadden aangemeld. 

Twaalf in totaal, namelijk: Simon & Rietje van Laerhoven, Gonny Vrins, Henny Vos, Henk 

Eikholt, Hans Hutten, Riny op ’t Roodt, Lenie Smulders, Nellie v.d. Dungen, Ria van Gorkum 

en San & Margriet Smolders 

 

Deze training wordt door onze eigen club verzorgd en als trainers fungeren Ton Smulders en 

Arjen van Stel. Het betreft een training van vijf donderdagavonden. De 1e vindt plaats op 

27 juli en de laatste is op 24 augustus. De lessen beginnen om 19:30 uur en eindigen om 

21:30 uur.  

 

Sluiting de Deel in verband met vakantie 

In verband met de zomervakantie is de Deel ‘gesloten’ vanaf maandag 17 juli tot en met 

zondag 27 augustus.  

 Op de dinsdagavonden is er op de normale manier gelegenheid om te boulen. De 

bardienst wordt dan twee keer waargenomen door mensen van de dartsclub en 

viermaal door leden van onze barcommissie.  

 Ook op de zondagen wordt er gewoon gespeeld.  

 Op woensdagmiddag kan er ook gespeeld worden, met dien verstande dat de zaal en 

de bar in de Deel dicht blijven. De toiletten blijven wel bereikbaar. Er is in deze 

periode geen competitie. 

 

Oproep 

Vanuit de baancommissie wordt nogmaals gevraagd om voor aanvang van de wedstrijden 

op dinsdag, woensdag en zondag hand- en spandiensten te verlenen bij het schoonvegen 

van de banen. Vele handen maken licht werk! 

 

De redactie wenst iedereen een prettige vakantie toe. 

 


