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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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Overleden 

Helaas hebben we weer afscheid moeten nemen van enkele mensen binnen onze 

vereniging. 

• Op 17 januari van dit jaar is overleden Cees Beekmans, de echtgenoot van Lies. 

Cees was vanaf begin 2000 lid en werd daarna donateur. De laatste jaren kwam hij 

niet meer aan spelen toe. Cees is 82 jaar geworden. 

• Op 21 april jl. is Thieu Mateijsen op 78-jarige leeftijd plotseling overleden. Thieu was 

getrouwd met Coby. Hij was net als Coby sinds korte tijd lid van onze vereniging. 

• En, op 26 april is Joan Bax overleden. Joan was de echtgenote van onze secretaris, 

Ton Smulders. Joan is 68 jaar geworden.  

 

Verslag woensdag-melange  (14e manche, serie 2) 

Voordat ik met de prijsuitreiking ga beginnen wil ik twee nieuwe leden, Diny van Gool en 

Ellie Dijks, van harte welkom heten bij onze club. 

 

Dan nu de prijsuitreiking. Op de volgende woensdagen hebben we gespeeld: 29-nov, 6 en 

20 dec, 10 en 25 jan, 7,14 en 21 feb, 7,14 en 21 maart en 4 april. In deze reeks zijn er 

diverse woensdagen uitgevallen. In totaal hebben er 55 personen tijdens deze serie 

meegedaan, waarvan er 34 de minimale wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst 

mee te tellen. Op woensdag 10 jan. hadden we de minst aantal deelnemers namelijk 19 en 

op woensdag 14 maart de meeste aantal mensen, en wel 41. Deze keer zijn er 7 personen 

die  alle 12 wedstrijden gespeeld hebben. 

 

Eerste is geworden Fons Tinga  met 121 punten, tweede Ad van Osch  met 111 punten 

en derde en is geworden Herman Vrins  met 104 punten. 

 

Herman Vrins.  

 

Het Sextettentoernooi 

Dit toernooi vond plaats op zondag 15 april. Zoals gewoonlijk was het weer ons gunstig 

gezind. Er waren dit jaar 48 aanmeldingen. En, dat was voor de organiserende 

wedstrijdcommissie wel een uitkomst. Er konden acht teams van zes personen worden 

gevormd.  
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Het is gebruikelijk dat de dames en heren vooraf een nummer afhalen bij de 

wedstrijdcommissie. Op basis daarvan worden de teams samengesteld. Bij binnenkomst 

tussen tien en half elf was er koffie/thee met een plakje cake. 

 

Gezien het volle programma begonnen de wedstrijden wat eerder dan normaal. Zeker in de 

eerste ronde (tète a tète, ofwel één tegen één) moesten er veel wedstrijden worden 

gespeeld. Vervolgens ging het deux à deux en daarna was er een korte pauze. 

 

In deze pauze werd de lunch geserveerd door de medewerk(st)ers van de 

activiteitencommissie. Er was tomatensoep en kippensoep én er waren diverse belegde 

broodjes. Na de lunch werd het toernooi voortgezet en vaardigde elk team twee drietallen 

uit om drie tegen drie te spelen. Na deze ronde waren er nog enkele teams die kans 

maakten op de eerste prijs. 

 

Het laatste spel -zes tegen zes- leverde uiteindelijk een toernooiwinnaar op en dat was 

team G, bestaande uit: Annie Verheijen, Hanneke Hersmus, Marianne de Haas, Pleun 

Vermeulen, Theo Alebeek en Willem van Hiele. 

 

Hieronder staan ze met trots afgebeeld met het mooie bloemstuk en de wisseltrofee. 

 

 
 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Met dank aan zowel de leden van wedstrijd- als van de activiteitencommissie werd het 

toernooi omstreeks 17:00 uur beëindigd. 

 

De training 

“Als je erbij bent ontwikkel je je talent”. 

 

Toch heel bijzonder: Op zondag meld je je aan als lid en op maandag neem je al deel aan 

de training van de Frankische jeu de boules club. Het resultaat: je hoort er direct bij. Zo 

snel kan het gaan. 

 

Met bijzonder veel plezier heeft uw voorzitter weer een aantal trainingsavonden mogen 

verzorgen voor degenen die het spelletje van alle kanten willen ontdekken en willen leren 

het op alle fronten onder de knie te krijgen. De allereerste keer dat er een training werd 

georganiseerd waren en 10 van de 12 deelnemers die beweerden niet te kunnen 

schieten/tireren.  



 

Nou dat hebben ze geweten: na afloop van de training wisten ze allemaal hoe het moest. 

Nu nog blijven proberen en oefenen. Want eerlijk gezegd mensen: regelmatig zien we nog 

oud-leerlingen die terugvallen op een voor hen bekend patroon.  

Mijn advies is : blijf bij elke boule die je speelt nadenken met de teamgenoten over wat je 

gaat doen: plaatsen, schieten, beetje hoger of lager spelen en vooral gaan kijken hoe het er 

allemaal bij ligt. 

 

Ik heb weer met bewondering staan kijken hoe snel de deelnemers vorderingen maken en 

op die manier nog veel meer plezier in het spelletje krijgen. Ik wens alle deelnemers toe dat 

ze met regelmaat nog even terugdenken en het geleerde blijven toepassen. En natuurlijk: in 

het begin lukt dat allemaal niet direct, maar ik verzeker u allemaal dat, als je het blijft 

proberen toe te passen: rechtdoor gooien, af en toe wat steviger tegen een andere boule 

plaatsen, hoger gooien en gaan kijken en overleggen, dan zult u het resultaat zien. Nu al 

zagen we dat de deelnemers mee gingen doen voor overwinningen en het behalen van de 

prijzen: leuk toch? 

 

Enne, Jan en Pheli: heel sportief dat je bij het verliezen van een wedstrijdje ons spontaan 

een biertje hebt aangeboden: daar houden we van, als dat met een lach en een knipoog 

gebeurt. Bedankt daarvoor  en voor alle deelnemers geldt: veel spelplezier gewenst. 

 

Arjen van Stel. 

 

Uit de geschiedenis van dit mooie spel……. 

De geschiedenis van jeu de boules is al honderden jaren oud. Het spel werd in de oudheid 

gespeeld door onder andere de Grieken en de Romeinen maar, op een andere manier zoals 

wij die nu kennen. Destijds heette dat: La Lonque of Bocce. Het ging er in het begin vooral 

om de stalen ballen op lange afstand te gooien. Hierbij werd gegooid vanuit  een 

bewegende positie, met een aanloop dus,  om de ballen zover mogelijk te plaatsen.   

  

In Europa was Frankrijk het belangrijkste land waar jeu de boules gespeeld werd. Ook werd 

destijds in Frankrijk vanuit een bewegende positie gegooid. Het verhaal wil dat een 

voormalige kampioen van de jeu de boules sport, Jules-le-Noir,  begin 1900 te kampen 

kreeg met lichamelijke beperkingen. Hierdoor kon hij zijn geliefde sport niet meer 

uitoefenen. Zittend op een stoel ging hij de boules vlak voor zich uit gooien. Hij voegde er 

een doel bij, het but.  Samen met een vriend ontwikkelde hij de spelregels en La Pétanque 

was geboren,  zo rond 1910. 

Het woord Pétanque is afgeleid van het Franse ‘Pieds-tanques’, dat betekent: voeten naast 

elkaar gebonden. Het is daarom dat de voeten van de speler tijdens de worp naast elkaar in 

een cirkel op de grond staan. Jules-le-Noir woonde in de buurt van  Marseille en nog altijd is 

deze omgeving het Mekka van de jeu de boules sport.  

 

Ook de oude manier van boulen ‘La Lonque’ is nog steeds een officiële spelvorm van jeu de 

boules, echter op veel kleinere schaal. Tegenwoordig wordt Pétanque overal in Frankrijk als 

gezelschapsspel gespeeld. Op dorpspleintjes en waar maar een stuk zachte grond te vinden 

is, met een glas wijn of pastis. Wie in Frankrijk op vakantie is geweest heeft dat beslist wel 

eens gezien. 

  

De pen 

Aan het woord is Diny. Ze is samen met Elly onlangs lid geworden van onze club. 

 

Ons  is gevraagd om wat te schrijven voor de nieuwsbrief.  

Nooit geweten dat het spelen van een spelletje jeu de boules zo leuk kon zijn. Zeker in 

clubverband. We hoorden van Riet van Laarhoven dat jullie zo’n gezellige club hadden. 

Nooit aan gedacht om die sport nog eens te gaan beoefenen. Toch maar eens even kijken 

op de site. Dat zag er super gezellig uit. Even vragen of mijn vriendin ook interesse had. Zij 

wilde er ook wel wat meer van weten.  

 

We werden uitgenodigd om eens te komen kijken. Dat gaf de doorslag. Mooi weer en een 

hartelijke ontvangst. Arjen stelde voor om een aantal lessen te volgen. Super leuk. Nu na 

de lessen en een aantal keren vrij spelen waren we verkocht. Een ongedwongen sfeer en 

aardige mensen die het niet te veel is om ons een beetje de regels bij te brengen. 



 

We hopen deze sport nog heel lang te kunnen beoefenen en te mogen genieten van de 

ongedwongen en gezellige sfeer in de club. Arjen en Herman bedankt voor wat jullie ons 

hebben geleerd. Zullen het door vaak te komen misschien een beetje beter onder de knie 

gaan krijgen. Bedankt. 

 

Elly Dijks en Diny van Gool. 

 

De ‘Nacht van Michel’: een verslag van Arjen 

 

En de winnaar is………….. 

 

Op zaterdag 23 juni organiseerde de Frankische jeu de boules-club in Goirle de jaarlijks 

terugkerende nacht van Michel. Het toernooi op  deze avond is vernoemd naar ons helaas 

inmiddels overleden lid Michel van de Ven, die niet alleen veel gedaan heeft voor de club, 

maar ook de bedenker is van dit avondtoernooi. Zijn naam houden we in ere door dit 

toernooi naar hem te noemen. 

 

Op deze avond gaat het niet alleen om het spelen van de drietal wedstrijden, maar vooral 

ook om een leuke avond, waarin de deelnemers worden getrakteerd op een fantastische 

barbecue. Met de volledige medewerking van slagerij van Hest kan deze avond worden 

aangeboden en verlekkeren alle leden zich aan een goed stukje vlees, met alles wat daarbij 

hoort. 

 

Voorafgaand aan de barbecue werd er één wedstrijd gespeeld. Tijdens het eten was het tijd 

voor de tweede wedstrijd, waarbij alle 44 deelnemers in 2 ploegen hebben gegeten. Eerst 

was het de beurt aan de ene helft van de deelnemers, daarna kwam de tweede helft aan 

het spit, of liever gezegd: de grillplaat. En zo werd het langzaam donker. 

 

En, om af te ronden werd er een derde wedstrijd gespeeld, waarna de uitslag bekend was. 

Winnaar van de wisselbeker op deze avond werd Ton Smulders. Tweede werd Greet 

Vermeulen  en als derde is Bep van Gorp geëindigd. Al met al weer een erg leuke avond 

waar de leden met plezier op terug kunnen kijken. 

 

Sluiting de Deel in verband met vakantie 

Tijdens de ‘schoolvakantie’, die duurt van 7 juli t/m 19 augustus, staan de activiteiten in de 

Deel op een laag pitje. Zo is er op de dinsdagavond wel de gelegenheid om te boulen, 

omdat de bardienst dan waargenomen wordt door enkele van onze vrijwilligers en die van 

de Dartsclub. 

 

Op de woensdagmiddag is er eveneens gelegenheid om te boulen. Er is dan geen competitie 

en je kunt alleen gebruik maken van het toilet. De zaal in de Deel is gesloten. Op 

zondagmorgen wordt er zoals gewoonlijk een normaal schema gedraaid. 

 

Met uitzondering van 5 augustus. Dan staat het volgende toernooi weer op de agenda, 

namelijk: de Ledendag. Deze wordt zoals gebruikelijk georganiseerd door de leden van ons 

bestuur. Je zult daar binnenkort meer van horen. 

 

De redactie van de nieuwsbrief wenst iedereen een fijne vakantie toe. 


