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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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Mededelingen vanuit het bestuur 

 

Kom op tijd s.v.p.! 

Het gebeurt de laatste tijd nogal eens dat met name bij de varié-avonden mensen na de 

klok van acht uur nog binnenkomen en alsnog mee willen doen. Als gevolg hiervan moeten 

de leden van de wedstrijdcommissie op de valreep weer een nieuwe deelnemerslijst maken. 

Ook komt het voor dat mensen bellen dat ze er (nog) aan komen. Ook dat geeft onrust. 

 

Het komt dus regelmatig voor dat leden die iets te laat zijn er vervolgens mee worden 

geconfronteerd dat ze niet meer mee kunnen doen. Dit laatste is erg vervelend, voor zowel 

de leden zelf als voor de wedstrijdcommissie. Per slot van rekening willen we graag dat 

iedereen in de gelegenheid wordt gesteld volop mee te doen. 

 

Daarom wil ik een oproep doen aan iedereen om zoveel mogelijk op tijd aanwezig te zijn om 

je aan te melden voor de deelname aan de variè-avonden. Dit geldt natuurlijk ook voor de 

woensdagmiddagen. Het fijnste is om minimaal 5 minuten van tevoren binnen te zijn. En 

laten we afspreken dat het bellen op de variè-avonden na 19.55 uur geen zin meer heeft.  

 

Dat geeft rust en overzicht voor de mensen die de organisatie moeten verzorgen. Die 

kunnen dan de laatste 5 minuten in alle rust de indeling maken voor die avond. Dit allemaal 

ter bevordering van een vlotte en probleemloze gang van zaken. 

 

Over het in orde maken van de banen 

In onze laatste nieuwsbrief heeft u een artikel aangetroffen van de hand van één van onze 

harde werkers van de baancommissie. Theo van Alebeek heeft daarbij laten weten zijn 

werkzaamheden te willen beëindigen, omdat hij erg teleurgesteld was. Dat spijt ons 

buitengewoon. Het kan niet zo zijn dat we leden opzadelen met het gevoel dat ze er alleen 

voor staan.  

 

Als bestuur hebben we ons gebogen over hoe dit verder moet. Het zal u denk ik niet 

verbazen dat we dan toch weer eens een keer een oproep doen aan iedereen om mee te 

helpen de banen in orde te maken voor de wedstrijden. De baancommissie zal als altijd het 

grotere werk doen: regelmatig grind aanbrengen, de belijning in orde houden, de borden 

plaatsen en bij grotere evenementen de banen in orde maken .  
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Maar het gewoon speelklaar maken voor elke keer dat we de banen gebruiken is een zaak 

van iedereen. Als we aankomen bij de Deel kunnen we even kijken, hoe de banen er bij 

liggen. Zou je daarop willen spelen? Nee? Doe er dan wat aan. Laten we dit voorlopig eens 

even zo proberen om te kijken of op die manier iedereen met plezier kan blijven komen en 

spelen. 

 

Help de lief en leed-commissie !! 

Mocht u vanwege ziekte of andere persoonlijke redenen langere tijd niet kunnen komen 

naar de  jeu de boules club, laat het ons dan even weten. 

 

We hebben nu al enkele keren meegemaakt dat we pas erg laat of helemaal niet op de 

hoogte waren van langduriger uitval van één van de leden. Dat is jammer, want als het 

maar enigszins kan besteden we zoveel mogelijk aandacht hieraan. Maar dan moeten we 

wel op de hoogte zijn van bijv. ziekte, ziekenhuisopname e.d. Anders kan ook de lief en leed 

commissie niet tijdig reageren. 

 

Helpt u ons door even iets te laten weten!! 

 

Uit de geschiedenis van deze heel mooie sport… 

Er hebben zich de afgelopen tijd wat nieuwe leden aangemeld bij onze club. Voor hen, maar 

voor degenen die al langer het mooie jeu de boules spel spelen, willen we af en toe eens 

wat terugkijken in de geschiedenis van dit mooie spel. 

 

Het verhaal van Fanny 

We weten nu dat als we een partij met 0-13 verliezen dit het allerergste is wat ons kan 

overkomen. Maar waar komt die 'Fanny' toch vandaan? 

 

 

Van Jean Gourmond weten we dat tegen het eind van de l9de eeuw Fanny Dubriand bij één 

van de eerste verenigingen (te weten Jouve) in de wijk Croix-Rousse in Lyon de gewoonte 

had haar achterste te laten zien, om zo de spelers, die met 0-13 hadden verloren te 

vernederen. Waren de verliezers gedwongen haar billen te kussen? We weten het niet. In 

ieder geval gebruikt men sindsdien de uitdrukking 'Embrasser Fanny' (Fanny kussen). 

Maar als we Giacomoni mogen geloven zat het toch anders. Volgens hem was Fanny aan de 

vooravond van de Eerste Wereldoorlog serveerster in een café in Grand Lemps in het 

noorden van Frankrijk. Zij liet zich omhelzen door verliezers die geen enkel punt tijdens een 

spel behaalden. Deze omhelzing was een troost, een schadevergoeding. Tot op de dag dat 

de burgemeester van de regio ook bij haar kwam om te worden getroost. Had Fanny iets 

tegen hem? Het is in ieder geval zo dat ze boven op een stoel klom, haar rokken omhoog 

deed en wat hield ze hem voor? Haar andere wangen, waarop meneer de burgemeester 

trouwens zonder blikken of blozen twee dikke klapzoenen gaf. Dat was het begin van een 

lange traditie.  

 



Sindsdien, omdat de spelers niet altijd een lieve Fanny bij de hand, of liever gezegd aan de 

lippen hebben, bezitten veel verenigingen een namaak-Fanny die ze op een ereplaatsje 

hebben staan en waar de winnaars hun slachtoffers mee naartoe nemen en verplichten met 

een kniebuiging een kus te geven op de billen van Fanny. 

 

Het kussen van Fanny dat in het begin een schadeloosstelling was (men kan zich zelfs 

afvragen of sommige spelers, die thuis niet zoveel gewend waren zich er niet op toelegden 

te verliezen) werd aldus een straf, een vernedering. 

 

Ook taal-technisch zijn er veel verklaringen over de oorsprong van dit gebruik. Al zullen 

zowel de bewoners van Lyon als die van Marseille en Grand Lemps maar al te graag 

beweren dat de enige echte Fanny uit hun plaats komt. We zullen daarom geen van beide 

teleurstellen en ons onttrekken aan een oordeel omtrent de origine van onze troost 

biedende dame. Wel volgen hier nog enkele uitdrukkingen over Fanny, die men in Frankrijk 

vaak hoort: 

 prendre Fanny - tegen een nederlaag van 13-0 oplopen 

 mettre Fanny - de tegenstander een 13-0 nederlaag toebrengen 

 

NB! Uiteraard is er ook bij onze club een ‘Fanny” aanwezig. Deze plaquette hangt boven de 

kapstok in de Deel en is vervaardigd door een van de vroegere leden van onze club, te 

weten: Geerlof Lekkerkerker. 

 

Het aaikestoernooi 

De eieren waren al besteld. Woensdagmorgen zouden ze opgehaald moeten worden. Lieske 

zou er voor de eerste keer niet bij zijn. Maar, omdat zij altijd de snackjes bakt,  zochten we 

naar een goede vervanging en die vonden wij de gevulde eieren van Gonny. Dus 

dinsdagavond 30 eieren even koken en morgen pellen en vullen. 

 

Het weer voor woensdag zou niet zo best zijn, veel regen tot 20 mm. Een telefoontje van 

Arjen: “Herman wat doe je morgen? Geert heeft de biljarters verteld dat ze niet kunnen 

spelen. Misschien uitstellen en volgende week het toernooi?” 

“Nee, Arjen, ik heb morgen eieren en deze worden morgen uitgedeeld. Ik zie dan wel wat er 

gaat gebeuren.” Nog een mailtje naar alle leden, want de eieren moeten morgen wel 

uitgedeeld kunnen worden. 

 

Woensdagmorgen: droog weer, eieren vullen. Elf uur: auto vol laden met een krat met 

gevulde eieren en een krat gevuld met laptop en printer. Nu de eieren ophalen en naar De 

Deel. Het biljart vol zetten en de laptop met printer klaar zetten, want we hoopten nog 

steeds dat er toch nog gespeeld kon worden. We kregen diverse complimenten, “Is dat voor 

de boulers, ziet er mooi uit.” 

 

De boulers kwamen binnendruppelen, maar buiten begon het ook te druppelen. Gonny 

tekende iedereen aan die binnenkwam. Arjen kwam ook even kijken. Hij had zich niet 

opgegeven voor het toernooi, maar moest nog een steen buiten op zijn plaats leggen. Een 

paar weken daarvoor was daar bijna iemand over gevallen. Wat ga je nou met de prijzen 

doen als het boulen niet doorgaat, vroeg hij. Ik zie wel, zei ik. 

 

De namen van alle spelers die zich opgegeven hadden, stonden al in de pc. Besloten werd 

nu om de Paashazen te verloten. Ondertussen werd er getrakteerd op de gevulde eieren 

van Gonny.  

 

Een druk op de knop en de prijzen (drie grote hazen), konden verdeeld worden. 

1e Tiny Gillis, 2e Joke Snels en 3e Pheli van Pelt. 

 

Toen stonden er nog 5 kleine haasjes. Deze keer werden de schrijvers bedacht: zij die elke 

woensdag de briefjes invullen, te weten: de invaller Jan Schellekens, Marie-José Kluijt, 

Walter van Rooij, Gonny Vrins en Lieske Beekmans. Daarna kregen alle spelers hun doosje 

met gekleurde eieren en was het officieel voorbij. De zieken kregen die middag ook hun 

doosje met eieren bezorgd. Ondanks het slechte weer was het toch een gezellige middag. 

 

Herman. 

 



 

 

Sextettentoernooi op 15 april 2018 

Voor al onze nieuwe leden een kleine uitleg hoe het sextettentoernooi in elkaar zit. 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 36 of 48, spelen we met 6 of 8 teams van 6 

personen. Uiteraard worden de teams door loting samengesteld. Iedere speler speelt één 

tête a tête (een tegen een), één doublet (twee tegen twee), één triplet (drie tegen drie) en 

een sextet (zes tegen zes, ieder met één bal). Dat is altijd een reuze gezellige boel.  

 

Tussen de middag zorgt de activiteitencommissie ervoor dat er wat te eten is. De deelname 

gaat op volgorde van inschrijving en dat kan nog op ons mededelingenbord in de Deel. 

 

Varié 2017-2018 en zomervarié 2018 

De prijsuitreiking van de varié 2017-2018 zal niet op 26 juni plaatsvinden, maar op 3 juli. 

Dit is tevens de eerste avond van de zomervarié. De andere avonden zijn: 16 en 31 juli en 

14 en 28 augustus. Deze data komen te zijner tijd nog op ons infobord. 

 

De zomervarié is geen competitie, maar er is natuurlijk wel een avondwinnaar.  

 

Namens de wedstrijdcommissie,  

Willem. 

 

Training 

Het is bijna zover. Nog twee weken ‘s nachts onrustig slapen en dan begint de training 

waarvoor u zich heeft opgegeven. Het betreft een training van 5  maandagavonden.  

 

We beginnen op maandagavond 9 april en daarna vier aaneengesloten maandagavonden 

van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur.  De data zijn dan 16 april, 23 april, 30 april en 7 mei 

 

De training vindt plaats op ons eigen terrein bij de Deel. 

 

Wij verzoeken u allemaal mee te nemen: 

 Een goed humeur 

 Zin om te leren en om uw spel te verbeteren 

 Uw eigen setje boules 

 

In totaal hebben  zich 14 mensen opgegeven. Dat zijn: José en Walter van Rooij, Coby 

Mateijsen, Marianne de Haas, Ria Heefer, Regie Mutsaers, Ria de Jong, Pheli en Jan van 

Pelt, Geert Adams, Bep Pistorius, Harrie Hoppenbrouwers, Ton van Beneden en Paul van 

Herwijnen. 

 

We hopen dat jullie altijd allemaal komen. Van een enkeling weten we dat er soms een 

avond tussen zit waarop ze niet kunnen. Maar we gaan gewoon door. Ook als het weer iets 

minder is, zijn we voornemens de training door te laten gaan. Uitzondering is een avond als 

het bijvoorbeeld onweert of stortregent. Houdt dan uw mail in de gaten, want dan sturen 

we tijdig een bericht. 

 

We hopen, zeker de eerste keer, dat u er allemaal bent. We beginnen stipt om 19.30 uur. 

 

Tot volgende week maandag de 9e april. 

 

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. Telefonisch: 06-11275894 of e-mail: a.v.stel@ziggo.nl 

 

Arjen van Stel. 


