
                                         

 
 

 

 

Jeu de Boulesclub Zoetermeer  

Opgericht: 6 maart 1978 

Uitgave: augustus 2022, 5e jaargang nummer 4 

 

 

 
 

Den Bosch - Nooit eerder viel Nederland op maar liefst drie van de vijf onderdelen in de 

prijzen tijdens een continentaal toernooi.
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Mon Plaisir, jaargang 5, augustus 2022 nr. 4 
 
Bestuur 
 
Voorzitter 
Annemiek de Vos- Rouweler – tel. 079 – 3425017 
e-mail: voorzitter@jbczoetermeer.nl 
 
Secretaris 
Ineke Buijtendorp-de Wilde – tel. 079 - 3617476 
e-mail: secretaris@jbczoetermeer.nl 
 
Penningmeester 
Bernard van Bilsen – tel. 079 - 3421811 
e-mail: penningmeester@jbczoetermeer.nl 
 

Bestuurslid Kantinezaken en gebruik 
accommodatie 
Dirk Heidt - tel: 06-46142877 
e-mail: kantinezaken@jbczoetermeer.nl. 
 
Bestuurslid vrijwilligerszaken 
Henk Reincke - tel: 079 - 3213966 
e-mail: vrijwilligers@jbczoetermeer.nl 
 
Bestuurslid wedstrijdzaken 
Vacant  
e-mail: wedcom@jbczoetermeer.nl 
 
Bestuurslid onderhoudszaken 
Aad Hooijmans - tel: 079 - 3413997 
e-mail: onderhoud@jbczoetermeer.nl 
 
Afdelingen 
 
Wedstrijdzaken 
Peter de Vos – tel. 079 - 3425017 
Theo van der Tak – tel. 06 -14893691 
Kitty van Popering – tel. 079 - 3165765 
Mariëtte Jansen – tel. 06-51525520 
e-mail: wedcom@jbczoetermeer.nl 
 
Onderhoudszaken 
Ab Boes tel. 06 - 55164193 
Karel den Heijer – tel. 079 – 3162173 
Joop Koens – tel. 079 – 3313822 / 06-29139924 
 
Ledenadministratie en contributie 
Nico Thoen – tel. 06 - 15237959 
Ruud van Bodegraven – tel. 079 – 3165119 / 06-
38505466 
e-mail: ledenadministratie@jbczoetermeer.nl 
Contributiebetalingen 
ING bank: NL97 INGB 0004 415363 
• Contributie inclusief bondsbijdrage € 117,50 
• Pupillen (t/m 11 jaar) incl. J-licentie € 35,40 
• Jeugd (12-17 jr.) incl. J-licentie € 69,00 
 

• Inschrijfgeld € 7,50 
• Donateurs per jaar minimaal € 25,00 
 
Kleding 

Kitty van Popering e mail: 
kitty.van.popering@casema.nl 
Elly Kneppers e mail: j.kneppers4@hetnet.nl 
kleding@jbczoetermeer.nl 
 
Kantinezaken en gebruik accommodatie 
e-mail: kantinezaken@jbczoetermeer.nl 
 
Jeugdzaken 
Frans Roos – tel. 079 - 3426824 
e-mail: jeugdcommissie@jbczoetermeer.nl 
 
Lief en Leed 
Diny Noijens – tel. 06-15907778 
Anneke van Graafeiland – tel. 079 - 3315821 
e-mail: liefenleed@jbczoetermeer.nl 
 
PR 
Frans Roos (pers) – tel. 079 – 3426824 
e-mail: pr@jbczoetermeer.nl 
 
Redactie Mon Plaisir 
Rosemarie Bersma 
Ton Kant – tel. 079 - 3415538 
Frans Roos – tel. 079 - 3426824 
e-mail: redactie@jbczoetermeer.nl 
 
Website: www.jbczoetermeer.nl 
Hans de Jong – tel. 079 - 3423983 
e-mail: webmaster@jbczoetermeer.nl 
 
JBCZ Evenementen/gebruik accommodatie 
Tiny Scheermeijer – tel. 079 - 3415622 
e-mail: evenementen@jbczoetermeer.nl 
 
Acquisitie 
Yvonne Lavigne – tel. 079 – 3510778 
Joop Scheermeijer – tel. 079 – 3415622 / 06-
47591169  
e-mail: acquisitie@jbczoetermeer.nl 
 

 
 
Kantine en Boulesbanen 
Dr. J.W. Paltelaan 105 
2712 PT Zoetermeer  
tel. 079 - 3166680 
Het verenigingsnummer van JBC Zoetermeer  
is 6002. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer  
van Koophandel is 40412134.  
 
 Openingstijden: 
dinsdag: 19.00 - 23.00 uur  
18.30 - 19.30 uur (training Frans Roos) 

uitgooien – 19.30 uur 

woensdag: 10.00 - 16.00 uur 
uitgooien – 10.30 en 13.00 uur 

donderdag: 19.00 - 23.00 uur 
uitgooien – 19.30 uur 

zaterdag: 10.00 - 16.00 uur 
uitgooien – 10.30 en 13.00 uur 
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Beste leden, 

 

In mijn vorige bericht als vicevoorzitter 

wenste ik jullie een zonnige en sportieve 

zomer. Die wens is volledig uitgekomen 

want we kunnen al wekenlang genieten 

van zomerse dagen. Ook op sportief 

gebied hebben Nederlandse atleten veel 

successen geboekt op alle EK wed-

strijden. 

 

Wedstrijdzaken heeft de afgelopen 

periode veel activiteiten georganiseerd. 

Het thuisblijvers toernooi, op een zwoele 

avond het Ladies Night toernooi en het 

sextettentoernooi. 

De vrijwilligersdag op zaterdag 30 juli 

was een gezellige bijeenkomst, er 

werden twee wedstrijden gespeeld. Met 

Aad Hooijmans en Dirk Heidt achter de 

barbecue werden wij verrast met heerlijk 

bereide vleesproducten. De dag werd 

afgesloten met de traditionele ijshoorn 

met slagroom. 

Sinds kort wordt er, wat betreft de aan-

schaf van de clubkleding, samengewerkt 

met een andere firma. De coördinatie 

hiervan ligt in handen van Kitty van 

Popering. 

Van de te bestellen clubkleding zijn 

pasmodellen aanwezig. Tijdens de twee 

pasdagen was er veel animo en is er veel 

besteld. 

Eind september starten wij weer met de 

Grote Clubactie. De loten zijn te koop bij 

de kassa voor € 3,— per stuk. 

Er waren veel leden van onze club 

aanwezig bij het afscheid van Wim van 

der Harst, zie ook het  “in memoriam”. 

Op maandag 7 november 2022 zal de 

ALV plaatsvinden de belangrijkste 

punten zijn: Beleidsplan 2023-2026, 

Begroting 2023 en de verkiezing be-

stuursleden. 

Zoals jullie al weten heeft Ineke 

Buijtendorp zich niet meer herkiesbaar 

gesteld. Ik vraag daarom vriendelijk om 

over deze functie na te denken en je 

verkiesbaar te stellen. Uiteraard wordt 

de kandidaat indien nodig geholpen en 

ingewerkt voor deze functie. Ik schrijf dit 

ook omdat het herstel van onze voor-

zitter Annemiek de Vos meer tijd nodig 

heeft en er veel taken binnen het 

bestuur moeten worden opgevangen. 

 

Nu de competities weer gaan beginnen 

wens ik alle competitiespelers veel  

succes en speelplezier in het komende 

seizoen en dat voor iedereen de corona 

geen spelbederver zal zijn. 

 

Met vriendelijke sportgroeten. 

Bernard van Bilsen, vicevoorzitter.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Met Aad Hooijmans en Dirk Heidt achter de 
barbecue werden wij verrast met heerlijk 
bereide vleesproducten. 
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Van de vicevoorzitter  
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In memoriam Wim van der 
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Van de redactie  
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NJBB bestaat 50 jaar 
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Pierre Alavie 
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Een apart gevoel van 

voldoening   
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Clubkampioenschappen 

Pointeren 2022   
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De derde Zomercyclus  
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‘Dolle Boules’  
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Vrijwilligersmiddag  
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Clubkampioenschappen Tireren 

2022  
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Nieuwe leden  
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De Zomercyclus 
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De Haring Happerij 

 

18 

Thuisblijvers toernooi  

 

19 

Ladies Night Toernooi  

 

20 

Zweten en bikkelen op het 

sextettentoernooi  

 

21 

 

 

 

 

 
 

In memoriam Wim van der Harst 

 
Wim was al een lange tijd ziek en vorig 

jaar gaven de artsen aan, dat verdere 

behandeling geen toegevoegde waarde 

zou geven. Gelukkig voor hem en 

Mary hebben het afgelopen jaar Wim nog 

veel levensvreugde gebracht. Wim ging 

ook regelmatig mee met onze fietsclub 

FiBoLu en nam vaak deel aan club-

activiteiten. Samen met zijn familie en 

met Mary heeft hij nog veel uitstapjes 

kunnen meemaken. Wim was lid van de 

bouwcommissie bij de realisering van 

ons boulodrome als technisch adviseur. 

Vanaf begin 2018 tot eind 2020 was hij 

nauw betrokken bij de ontwikkeling- en 

bouw van onze nieuwe boulodrome. Een 

van zijn taken was het onderhouden van 

de contacten met de nutsbedrijven. Met 

heel veel enthousiasme stortte hij zich 

op deze taak en maakte hij duidelijke 

afspraken met deze bedrijven. Het ging 

zelfs zover dat hij i.v.m. tijdnood zelf de 

gleuven voor de leidingen groef. Maar 

was toen wel 78 jaar. 

 

Wij wensen de familie en met name Mary 

veel sterkte. 

 

Namens het bestuur, 

Bernard van Bilsen, 

vicevoorzitter 
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Dit keer een uitvergroting van het EK in 

Den Bosch. Een EK dat Nederland 

gegund was i.v.m. het 50 jarig bestaan 

van onze bond. Valentijn van 

Koppenhagen, één van de vroegere 

bestuurders van de NJBB als 

penningmeeste, was in de aanloop naar 

het 50 jarig bestaan, weer penning-

meester en aanspreekpunt in de NJBB 

kraam om het jubileumboek te verkopen 

en weg te geven aan alle verenigingen. 

 

Opmerkelijk was dat de gemiddelde 

leeftijd van de deelnemende landen flink 

naar beneden was gegaan. Hier en daar 

was nog een veteraan geselecteerd, 

maar het was de jonge aanwas die de 

prijzen pakten. En met succes als nooit 

tevoren.  

Petanque een sport voor oudere 

mensen? Nou, dit EK heeft bewezen dat 

petanque ook veel jongere spelers kan 

trekken. Kijk maar eens naar de 

samenstelling van de 27 teams. Zo te 

zien lagen de meeste leeftijden tussen 

de 20 en 40 jaar.  

En dat is goed nieuws, ook voor 

Nederland dat uitkwam met een jonge 

selectie, te weten:  

 

Joey van Doorn (28),  meervoudig 

Nederlands kampioen op de onderdelen, 

Aspiranten 2006 en 2007,  Junioren 

2008 en 2009,  Doubletten 2011, 2018, 

2019 en 2022 en Precisieschieten 2016.  
 

Josefien Koogje (29), meervoudig 

Nederlands kampioen op de 

onderdelen:Tripletten dames 2015 en 

2017, Mix met Kees Koogje 2016 en 

2018, Doubletten 2015 en Winnaar 

coupe de Nation bij EK Bratislava 2017.  

Kees Koogje (31), meervoudig 

Nederlands kampioen op de 

onderdelen:Tripletten 2013, 2016, 2017, 

2018 en 2022. Doubletten 2013, 2015, 

2016, 2017 & 2022. Mix 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2018, 2021 en 

2022. Tete a tete  2015, 2016, 2017, 

2019, 2021 en 2022. Precisie schieten 

2015 en Winnaar van de masters 2014, 
2016, 2017 en 2019. 

Annette Boluijt (40), meervoudig 

Nederlands kampioene op de onder-

delen: 1e NK jeugd 1998, 1e NK tete a 

tete 2019 en 2x 1e NK Mix in 2021 en 

2022.  

 

In tegenstelling tot vorige EK’s en WK’s, 

werd het toernooi niet gehouden in een 

afgelegen sportcomplex, maar midden in 

het hart van Den Bosch, naast de Sint 

Jan, op de Parade. Nederland schreef 

geschiedenis!  

Complimenten voor de jarige NJBB, die 

samen met diverse instanties deze EK 

fantastisch had georganiseerd. Zo kan 

het dus ook! Vele leden hebben kunnen 

genieten van dit EK. 

Rond Joey van Doorn is een fanclub 

ontstaan en vele filmpjes verschenen op 

Facebook.  

Dit al moet onze sport ten goede komen. 

De redactie meende dit feit extra te 

belichten.  

Verder is het de redactie opgevallen dat 

onze vrouwen het zo goed doen op onze 

interne toernooien, zo ook te lezen in dit 

nummer.  

     --- 

 

Via social media lazen we het bericht dat 

oud lid Frank Garsthagen is overleden. 

Frank was voorzitter vanaf maart 2012 

t/m maart 2014. Wij wensen de familie 

en Lita veel sterkte. 
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Door Frans Roos  
 

 
 
 
 
 

 
Optocht door Den Bosch.  
 
 

 
 

Den Bosch - opening EK. Niet enkel de boules 
gingen door de lucht.  

 
Frans Roos ontving in Den Bosch het jubi-
leumboek, uitgereikt door het bonds-
bestuurslid Valentijn van Koppenhagen. In 
Zoetermeer nam vicevoorzitter Bernard van 
Bilsen, het boek in ontvangst.  

 

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden 

dat de NJBB werd opgericht. Vijftig jaar 

later is de Nederlandse Jeu de Boules-

bond nog steeds de overkoepelende 

organisatie voor de petanquesport. Meer 

dan 200 verenigingen door het hele land 

zijn lid van de bond. Een mooi lustrum 

en dat moet gevierd worden. 

 

Op het EK in Den Bosch had onze bond 

een eigen ‘NJBB Huis’, daar konden o.a. 

bestuursleden van verenigingen zich 

melden om het jubileumboek gratis op te 

halen. 

Geïnteresseerden betaalden in de 

voorverkoop € 23,50 (daarna € 28,00 

exclusief verzendkosten).  

 

 
 

Onze Valentijn van Koppenhagen, als 

een van de eersten met een 

bondslicentie (0008),  penningmeester 
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van de bond, was vijf dagen lang de 

hoofduitbater van het jubileumboek. 

‘Mijn hotel is gelegen op tien minuten 

fietsen, dan ben ik lekker op mezelf en 

kan ik al deze indrukken in rust 

relativeren.’ 

 

 
Valentijn op weg naar een ijsje. Theo Meijer 
laat zich ook nog even gelden.  

 

 
Op donderdag 29 juni 1978 vertrok Nederland 
2, bestaande uit spelers van JBC Zoetermeer, 
Tom Ruijfrok, Guy Lamadie en George 
Bussières naar Mons in België waar Nederland 
voor de eerste maal meedeed met de WK. 
Nederland 1 bestond uit spelers van MIDI uit 
Delft.  

 

Het is jammer dat de redactie geen 

aandacht had voor onze inbreng over 

een team van JBC Zoetermeer, dat 

uitkwam als Nederland 2 bij het WK in 

Mons in 1978.  

Zo ook constateerde ik in het hoofdstuk 

‘Opleidingen’ dat de inmiddels populaire 

opleiding de BIP (Basis Instructeur 

Petanque), waar ik met Joop Pols in 

2018 in pilot mee startte, niet is 

opgenomen. Gerrit Ouwerkerk heeft 

onlangs de BIP met succes behaald. Een 

reactie was o.a. ‘Opleidingen’ is door X 

geschreven (niet het meest aantrekke-

lijke onderwerp…) en het was mij ook 

niet opgevallen. Van de andere kant, niet 

alles kon helaas benoemd of beschreven 

worden.’ 

 
 
Uit ’50 jaar NJBB: Het bondsbureau in 
Poeldijk in 1994. Zittende v.l.n.r. José van 
Aken en – toen al en nu weer! – NJBB-
penningmeester Valentijn van Koppenhagen.  

 

Het is een prachtig boek geworden. De 

intriges, er waren er veel, worden niet 

onder het tapijt geschoven. Vele spelers, 

bestuurders en petanqueliefhebbers 

maken geschiedenis en ik denk ook aan 

de wandbeschilderingen. Voor de 

liefhebbers van petanqueliteratuur staat 

op bladzijde 178 een prachtig overzicht. 

In een korte tijd hebben Jac Verheul, 

Guillaume Spiering, Frans Benoit en 

Henk Rademakers monnikenwerk ver-

richt, met een geweldig resultaat.  

Wie klein is moet slim zijn.  
 
 

    Annette Boluijt en Joey van Doorn. 



Digitaal clubblad van JBC Zoetermeer redactie@jbczoetermeer.nl  8 

Kees & Kees.  

……

Foto’s René Kiebert 
 

 
 

In de week van 12 t/m zondag 17 juli 

(finaledag) togen héél wat JBC-ers naar 

Den Bosch voor het o.a. door de NJBB, 

groots georganiseerde EK-Petanque.  

 

 
 

Gesignaleerd werden: Frans en Minou, 

Kees met echtgenote, Frans, Ton en 

Sieny (van horen zeggen) en 

ondergetekende met echtgenote. 

(redactie: René had een kleine focus, 

want er waren veel meer JBCZ-leden 

aanwezig). Onze bond bestond 50 jaar 

en dat was een feestelijke reden om 

groots uit te pakken! 27 Landen maar 

liefst deden mee, de hotels in Den Bosch 

waren volgeboekt met spelers en bobo’s. 

Je zag op straat in veelkleurige 

trainingspakken de spelers van Finland, 

Israël (toch géén land behorend bij 

Europa?) (redactie: behoort historisch en 

cultureel tot Europa), Monaco, Polen, 

Slovenië, Oekraïne en Frankrijk. 

Iedereen was héél goed benaderbaar. 

 

 
 

Er waren zomerse temperaturen (tot 28 

graden), een heerlijke Brabantse gast-

vrijheid en natuurlijk de overheerlijke 

Bossche bollen. Volgens Kees waren 

deze er ook in mini-uitvoering maar 4x 

een mini, is ook een grote hoor Kees! 

Zie op de foto’s de volle tribunes (wie 

signaleert Frans?), onze Nederlandse 

toppers, de officiële wedstrijdtafel met 
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vier bobo’s, de scheidsrechters in hun 

zebra-pakken en onze Bossche bollen. 

De publiciteit was goed verzorgd: life-

stream door de Franse tv, een Poolse 

cameraploeg, uitzendingen op de 

regionale zenders en Radio-1 van de 

NOS en een groot achtergrondartikel in 

Trouw met een actie foto van Joey van 

Doorn. “Petanque is topsport en 

ontmoetingsplek ineen”. Mooie, 

treffende kop boven het artikel. De 

teneur is inderdaad: Petanque is een 

sport, juist ook voor jongeren en jeu de 

boules is het spel op de camping…… 

Valentijn van Koppenhagen werd met 

een grote portefeuille gesignaleerd in 

een tent van de NJJB waar hij het 

jubileumboek aan de man trachtte te 

brengen. Per vereniging is een 

exemplaar ter beschikking gesteld. 

De bond had een prima initiatief 

genomen: in alle Brabantse steden 

werden in de wijken “open wedstrijden” 

georganiseerd waarbij iedereen kon 

meedoen. De winnaars troffen elkaar op 

het Carré Concours de Petanque (de 2 

hoofdbanen zoals Wimbledon). Prima 

publiciteit en nu maar hopen dat ons 

ledental weer naar de 20.000 gaat…. 

(inmiddels gezakt van 18.000 naar 

15.500 als gevolg van Corona?) 

 

 
 

Ook sportief werd een prestatie van 

formaat geleverd: de Nederlandse 

deelnemers kwamen in drie van de vijf 

onderdelen in de halve finales. De 

eindresultaten zijn op het moment dat ik 

dit stukkie schrijf, nog niet bekend, maar 

eremetaal is zeker mogelijk voor Joey 

van Doorn (van ’t Dupke Schijndel), 

Kees Koogje (van Les Cailloux Zeist), 

zus Josefien Koogje (van ABA Rijswijk) 

en Annette Boluijt (van ’t Zwijntje 

Apeldoorn). Het gaat dan vooral om de 

singles heren, singles dames en de 

dubbel mix. 

Bijzondere observaties: 

- Wist u dat de heren het allemaal 

knielend doen als ze gaan 

pointeren? 

- Wist u dat  er véél ex-

kogelstoters bij de dames te 

vinden zijn? 

- Wist u dat de toppers 12-16 uur 

per week trainen? 

- Wist u dat je vanwege tijdtrekken 

een gele kaart kan krijgen? 

- Wist u dat onze Kees Koogje de 

Spaanse wereldkampioen “Jesus 

de Horibal* (of zoiets) in de 

kwalificaties versloeg? 

- Maar wist u ook dat de dames 

beter pointeren en de mannen 

vooral geweldig tireren? 

 

*(redactie: het Spaanse 

fenomeen Jesus Escacho)  

 

René Kiebert 

 

 

 

 

 

19 juli 2022 

  

Met achtendertig graden op de 

dinsdagavond, 

zestien fanaten speelden de ballen rond. 

  

Zonder waterpauze zeer ongezond 

-je speelt niet lekker met een droge 

mond- 

  

Gelukkig viel er niemand flauw, 

een enkeling zag wel erg grauw. 

  

Je mag niet roken op de baan, 

maar je mag toch ook niet kurkdroog 

staan? 

  

Controleer elkaar op het drinken van 

veel water, 

want niemand is gebaat bij een 

catastrofe, later. 

  

Pierre Alavie 
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Frans Roos 
 

  

 

Het komt nogal eens voor, een partij van 

ongeveer anderhalf uur. Win je die, geeft 

dat een apart gevoel van voldoening. Die 

gedachte kwam bij mij op na een 

verhuur.  

Een probleem is altijd weer, komen de 

boules weer goed terug in de tasjes en in 

de kistjes. 

Ik dacht het goed geregeld te hebben, 

maar dat bleek verre het geval te zijn. 

Wellicht had ik de begeleiders veel meer 

de boodschap mee moeten geven dat 

het opbergen net zo belangrijk is als het 

uitleggen van de spelregels en het 

animeren van een gezellig partijtje 

spelen. Kortom, alles lag door elkaar.  

De andere dag startte ik mijn wedstrijd: 

Eerst de boules met losse ringen, daarna 

enkele ringen door elkaar en daarna 

dubbele ringen door elkaar. Ik eindigde 

met restanten (zonder nummers).  

Na anderhalf uur was de wedstrijd 

beslecht. De tasjes waren weer compleet 

en de ‘tweelingen’ lagen weer naast 

elkaar in de kistjes. 

Het gaf mij een apart gevoel van 

voldoening, gelijk naar het voorbeeld 

waarmee ik begon.  

 

 

 

 

Op zaterdag 10 juli werd het Club-

kampioenschap Pointeren gehouden. Met 

eenentwintig deelnemers ging het 

kampioenschap van start. De banen 

lagen er goed bij. Deze waren door Peter 

de Vos, Chantal Livius, Gerrit Ouwerkerk 

en ondergetekende uitgezet. 

Het was zeer mooi weer. Na het 

openingswoord van de twee wed-

strijdleiders (Peter en Theo) werd uitleg 

gegeven over de vijf baanconfiguraties.  

De groepen werden ingedeeld en de 

eerste ronde kon beginnen. Na die ronde 

waren acht deelnemers met 15 of en 

meer punten. Deze waren direct 

geplaatst voor de achtste finale. De 

overige dertien gingen in de herkansing. 

In deze ronde waren er acht deelnemers 

met 10 en hoger aantal punten. Deze 

gingen ook door naar de derde ronde (de 

overgeblevene zestien). De beste acht 

gingen door naar de kwartfinales. 

 

 
Marion Ouwerkerk in actie.  
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De kwartfinales werden gespeeld met 

Chantal Livius, Theo van der Tak, Ton 

Kant, Henk Reincke, Peter de Vos, 

Valentijn van Koppenhagen, Miep van 

Kalveen en Marion Ouwerkerk. Deze 

ronde was zeer spannend. De zenuwen 

kregen bij sommige spelers de overhand. 

De halve finale ging tussen Ton Kant en 

Peter de Vos, Marion Ouwerkerk en Theo 

van der Tak. 

Hieruit kwam de grote verrassing: Peter 

en Marion speelden voor de derde- en 

vierde plaats. Na zo’n lange dag ging de 

vermoeidheid wel tellen. Winnaar van 

deze wedstrijd werd Peter met een zege 

van 14-6. 

De finale ging tussen Ton Kant en Theo 

van der Tak. Al gauw nam Theo een 

voorsprong. Hij moest echter in de 

laatste twee configuraties zijn voor-

sprong prijsgeven. Ton won met 15-13. 

 

Ton werd hartelijk gefeliciteerd. Drie  

jaar geleden werd Ton derde en nu 

magistraal eerste.  

 

 

 
1. Ton Kant  
2. Theo van der Tak 
3. Peter de Vos 

 

 
De bar – Ineke en Dirk Heidt.  

 

Na een dankwoord voor deze zeer 

gezellige dag aan de kantineme-

dewerkers (het balletje gehakt was zeer 

lekker), de leden die de configuraties 

hebben uitgezet, maar vooral ook de 

leden die aan dit clubkampioenschap 

hebben deelgenomen.  

Ik kijk alweer uit voor een revanche naar 

volgend jaar. 

 

Wedstrijdleider, 

Theo van der Tak 

 

 

De einduitslag: 

 

   

Eindstand Clubkampioenschap Pointeren 2022 

         

  
1 

 
Ton    Kant 

    

  
2 

 
Theo  van der  Tak 

    

  
3 

 
Peter  de  Vos 

    

  
4 

 
Marion    Ouwerkerk 

    

  
5 

 
Henk    Reincke 

    

  
6 

 
Chantal    Livius 

    

  
7 

 
Miep  van  Kalveen 

    

  
8 

 
Valentijn  van  Koppenhagen 

    

  
9 

 
Irene  Kraan 

    

  
10 

 
Gerrit    Ouwerkerk 

    

  
11 

 
Peter    Kneppers 

    

  
12 

 
Karel  den  Heijer 

    

  
13 

 
Hanny    Beekhuizen 

    

  
14 

 
Frans    Roos 

    

  
15 

 
Corry  Reyerse 

    

  
16 

 
Riet    Arnoldus 

    

  
17 

 
Huub  van  Megen 

    

  
18 

 
Frans  van der  Vat 

    

  
19 

 
Gerard    Langeree 

    

  
20 

 
Colette    Wabeke 

    

  
21 

 
Ans    Harteveld 
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1. Diny Noijens  
2. Yvonne Lavigne 
3. Anneke Graafeiland 
4. Cora van Megen  
5. Corry Reijerse  
6. Frans Roos  

 

‘ ’  

 

 

JBC Zoetermeer heeft haar drempels 

verlaagd. Een viertal jongeren, onlangs 

ervaring opgedaan bij ‘Dolle Boules’ in 

het SilverDome, ontdekten onder een 

wandeling ons boulodrome.  

Kunnen wij hier boules huren? 

‘Niks huren, jullie mogen ze lenen!’ 

Gerrit en Frans maakten tussendoor 

even kennis met ze waarbij ze vertelden 

over onze introductiemogelijkheden, 

vooral het accent leggend op de 

vrijblijvendheid. Deze jonge atleten 

hebben zich natuurlijk allang aan een 

bepaalde sport verbonden.  

Maar de andere dag, op de laatste 

zondagmiddagcyclus, meldden zich twee 

van de boys met een nieuwe jonge man 

om een balletje te mogen gooien.  

 

De deur staat open, we moeten er niet 

aan gaan trekken, vooral gastvrij zijn. Ze 

lieten zich een bittergarnituur, dat ze 

naast enkele consumpties, bestelden, 

goed smaken. 

Frans Roos (PR), ‘wellicht moet het die 

kant op gaan.’  
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‘Aan de vrijwilligers van de Jeu de 

Boulesclub Zoetermeer,  

 

Het is door bekende omstandigheden 

tijdens de achterliggende periode ook 

niet mogelijk geweest om een 

vrijwilligersmiddag te organiseren. Over 

genoemde periode, 2021 en 2022, is 

echter wel budget gereserveerd om op 

enig moment de vrijwilligers te bedanken 

voor hetgeen zij allemaal voor de club 

doen. Het samengevoegde budget maakt 

het mogelijk om dit jaar een vrijwilligers 

dag te organiseren met een barbecue. 

Wij nodigen u dan ook middels dit 

schrijven van harte uit, als dank voor uw 

inzet als vrijwilliger voor onze 

vereniging, maar zeker ook voor de 

flexibiliteit wat betreft die inzet, want 

daar moest helaas nogal eens een 

beroep op worden gedaan.’ 

 
Henk Reincke en Bernard van Bilsen delen 
consumptiebonnen uit. Hier aan René Kiebert.   
 

 

 

 
 

 

Vrijwilligersdag 2022  

 

Jongens wat heb ik genoten, het was een 

geweldige dag. De drie mannen achter de BBQ 

was een genot om naar te kijken, hoe ze ons 

verwenden en voorzagen van een heerlijk hapje 

vlees.  

 

De dames achter de bar deden ook hun 

uiterste best om ons te voorzien van een 

drankje. 

De Wedstrijdleiding was ook goed geregeld. 

Iedereen was die dag goed gemutst, er viel 

geen ongetogen woord.  

 

Allen hartelijk dank voor de fijne dag.  

 

Groet van Elly Kneppers en Els Klaasse. 

 

PS en leuk dat Annemiek er ook was. 
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Even bijkomen: Bernard van Bilsen, Aad 
Hooijmans en Dirk Heidt.  

Er werden twee wedstrijden gespeeld. Drie 
winnaars en een troostprijs.  

1. Ab Boes 
2. René Kiebers 
3. Karel den Heijer  

Troostprijs: Sjaak Plat  

De dag werd afgesloten met de traditionele 
ijshoorn met slagroom. 

De dames laten het zich smaken.  

De bar werd verzorgd door Ineke Heidt, Ineke 
Buijtendorp en Henk Reincke.  
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      De bar – Aad Broeke en Joke de Vos.  

 

 

Eindstand van het Clubkampioenschap Tireren 
2022 

    1 Sjaak  Klaasse 
  2 Gerrit  Ouwerkerk 
  3 Ton  Hazebroek 
  4 Frans van der Vat 
  5 Els  Klaasse 
  6 Chantal  Livius 
  7 Manfred  Wijnmalen 
  8 Cor  Lens 
  9 Eugenie van Kalveen 
  10 Peter de Vos 
  11 Theo van der Tak 

  12 Corry  Reijerse 

  13 Eric  Kneppers 

  14 Henk  Reincke 
  15 Hanny  Beekhuizen 
  16 Wolter  Verhoeven 
  17 Jan  Kneppers 
  18 Bert  Butler 
  19 Marion  Ouwerkerk 
  20 Ans  Harteveld 
  21 Elly  Kneppers 
  22 Riet  Arnoldus 
  23 Huub van Megen 
   

 

 
De winnaar Sjaak Klaasse,  heeft onder  
een omhelzing ook nog oog voor de cama-                                                                                                                                                 
ra.              
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1. Sjaak Klaasse 
2. Gerrit Ouwerkerk 
3. Ton Hazebroek  

 

Wie zijn ze en wat doen ze? Rosemarie 
Bersma vraagt ernaar 

 
 

 
 

Corry Reijerse  
 

 

Ik ben in 1950 geboren in Rotterdam, 

vanaf 1972 woonde ik in Scheveningen, 

in 1992 verhuisde ik naar Den Haag en 

nadat ik in 2005 Reijer leerde kennen 

woon ik in Zoetermeer, in de wijk 

Seghwaert.  
Reijer, die helaas onlangs is overleden, 

was toen lid van JBCZ. Uiteraard ben ik 

daar toen ook lid geworden, tot 2012.    
 
Na zo’n 7 jaar in Pijnacker te hebben 

gespeeld en de laatste 3 jaar niet aan 

spelen toegekomen ben door de 

verzorging van Reijer en nu dus alleen 

sta, ben ik weer teruggekomen op het 

oude vertrouwde nest.  
Petanque spelen doe ik trouwens al 

vanaf 1985, vroeger heel fanatiek, maar 

nu meer voor de gezelligheid. Maar ik ga 

wel, als mijn conditie weer een beetje 

opgevijzeld is (na 2 pittige 

longoperaties), proberen om wat 

toernooitjes te spelen.  
 
In 2000 en 2003 heb ik twee opleidingen 

wedstrijdleider gedaan en daarna ook die 

voor petanque scheidsrechter.  
Ik was financieel administratief mede-

werker bij het ministerie van OCenW, bij 

de Raad van Advies voor Bibliotheek-

wezen en Informatieverzorging en 

daarna bij de Haagse Hogeschool.   
 
Ik houd verder veel van puzzelen, zowel 

legpuzzels als cryptogrammen en 

doorlopers. Ook bijna alle spelletjes, 

maar veel kun je er niet alleen spelen  
Hoop dat dit zo genoeg is en ik ga het 

vast wel naar mijn zin krijgen.  

Op 7 augustus twee en dertig deelnemers. 
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Vier speeldagen en vier keer mooi weer, 

wat willen we nog meer?  

Het was een geslaagde competitie.  

De eerste speeldag begon niet echt 

hoopvol met dertien deelnemers, maar 

toch erg gezellig. 

De laatste speeldag waren er twee en 

dertig deelnemers, een ongekend aantal. 

 

Al met al een leuk tijdverdrijf voor 

degene die niet op vakantie waren. 

Natuurlijk hadden we elke speeldag een 

winnaar of winnares! 

 

De eerste die met de taart naar huis ging 

was Diny Noijens. 

De tweede speeldag was dat Gerrie 

Schoof de derde keer wederom Diny 

Noijens. 

De laatste speeldag ging de zespersoons 

taart ‘de Around prijs’ naar Riet Arnoldus 

met zes gewonnen partijen. 

De winnaar van de laatste speeldag was 

Frans Roos. 

Al met al kunnen we terugkijken op een 

zonnige en gezellige competitie. 

Nu op naar de ‘Bibber’ maar eerst 

genieten van deze warme zomer. 

 

Groetjes 

Kitty en Mariëtte  

 

       De bar – Dirk en Ineke Heidt.  

Kitty kondigt aan wie de winnaar is van de 
gehele cyclus. 

 
 
 
 

‘De Around prijs’ is voor Riet Arnoldus.
 
 
 

 
 
 
Einduitslag cyclus 7 augustus: 

1. Frans Roos 
2. Ingrid Oudshoorn 
3. Anneke Graafeiland  
4. Arno Oudshoorn 
5. René Kiebert 
6. Minou Bakker  
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Een gezamenlijk initiatief van Ineke en 

Dirk Heidt gaf onze leden de gelegenheid 

om ongeremd haring te happen. 

Uitgerekend op de dag dat het AD het 

artikel plaatst met de vetgedrukte kop 

De Haringkoning stopt, hield JBC 

Zoetermeer de haring happerij, Of dit nu 

het juiste moment was, bij 32 graden, 

de liefhebbers deerden het niet. De 

haring gecombineerd met een 

Corenwijntje bleek toch een 

aantrekkelijke consumptie te zijn. Een 

goede korenwijn hoeft niet onder te doen 

voor een malt whisky. De aanwezigen 

lieten het zich goed smaken. Met een 

broodje, zonder en met wel of geen 

uitjes. 

 

 
 

Haringdeskundige Dirk stond in de 

keuken en Ineke serveerde uit, het liep 

gesmeerd. 

Iemand citeerde Harry Klorkestein uit 

1982 in O, o, Den Haag: ‘En na afloop op 

het Rijswijkseplein een harinkie gaan 

pakken. De dag daarna een kater, dus 

naar Scheveningen lekker in de zon.’  

We weten het niet. Waren er de andere 

dag met een kater? Het spoelde wel 

lekker weg en de andere dag werd het 

32 graden, dus wie weet?  

 

 
Het kan ook charmant, bewees Beppie van 
Berkel.  

 

 

Er waren ingrediënten aanwezig voor 

een spontane polonaise, althans de lol 

zat er goed in. Maar er was geen muziek 

en de temperatuur werkte niet mee.  

Dirk keek terug op een geslaagd 

evenement en een polonaise laat hij 

graag aan zich voorbijgaan. Dat een 

haring moet zwemmen, daar was 

iedereen het over eens!  

 

Een lolbroek testte onder het happen 

hoe het met de breukkwaliteit bij de 

leden was en vroeg hoeveel 3 : 1/3 =    

Ongeveer de helft wist het niet. Met drie 

haringen als voorbeeld begreep even 

later het iedereen.   

 

Dirk: ‘Wij keken terug op een geslaagde 

haring happerij met 44 haringhappers 

waarvan er best veel van een glaasje 

Corenwijn genoten.’ 

 

 

3 (haringen) 

gedeeld door 
1/3 = 
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1. Suus van Boven 
2. Sjaak Klaasse 
3. Hannie Beekhuizen 
4. Miep van Kalveen 
5. Aad Hooijmans 
6. Bert Butler 
7. Wolter Verhoeven 
8. Jan Tuinebreijer 
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Het aantal aanmeldingen, twintig, bood 

enig perspectief voor een mooi wed-

strijdschema. Vijf aanmeldingen werden 

op het laatste moment geschrapt. Op 

vrijdag 2 september waren er nog maar 

vijftien. Iedere ronde drie tripletten en 

drie doubletten. 

 ‘Je hebt pech wanneer je driemaal een 

triplette moet spelen,’ klaagde een 

deelneemster. (Noot redactie: men 

denkt al gauw dat een triplette tegen 

een doublette in het nadeel is, maar 

waar dat op gebaseerd is?)  

Maar goed, wedstrijdleider Peter de Vos 

vroeg vooraf de prijsuitreiking of het 

Ladie Toernooi door moet gaan. Daar 

werd positief op gereageerd. Peter deed 

een oproep om de volgende keer iemand 

mee te nemen. Na overleg met Theo, 

werd besloten dat het ook iemand 

(uiteraard een lady) niet lid van JBC 

Zoetermeer mag zijn.  

Er werd gespeeld met een tijdregel, dus 

ging iedereen op tijd naar huis.   

De dames schrijven in.  

Peter de Vos.  
Wie tegen wie?  

 
Een zwoele avond.  

 

 

 
Bar – Dirk Heidt en Huub van Megen.  
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         René Kiebert zorgde voor de prijzen.  

 

 
1. Hannie Beekhuizen 
2. Riet Arnoldus 
3. Ans Harteveld  

 

Op zondag 4 september werd bij 27 

graden weer het sextettentoernooi 

gehouden.  

Zes teams, ideaal voor een zeskamp. 

Ieder team speelt tegen elkaar, een 

onbetwiste winnaar. Geluiden op het 

terras: ‘zonder een tijdregel staan we 

vanavond om 8 uur nog te spelen.’ En,  

‘een tijdregel? Dan schrijft er niemand 

meer in, dat willen ze hier niet. ’Een 

reactie, ‘maar dan weet je wel hoe laat 

het is afgelopen.’ ‘Dat weer wel.’ 

 

 
Team 3  

 

 

De voetballiefhebbers konden nog wel  

Studio Voetbal halen om 7 uur, uitge-

sloten de vrijwilligers. 

Wedstrijdleider Theo van der Tak memo-

reerde, dat in het verleden, het best 

geklede team, ook een prijs kon winnen. 

Hij complimenteerde het team dat als 
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Franse zeemannen, of waren het de 

Daltons, zich verkleed hadden. Theo gaf 

aan, dat dit onderdeel in de volgende 

ontmoeting, weer in ere hersteld zal 

worden. Daar leek iedereen het mee 

eens te zijn. Je houdt je hart vast, 

bijvoorbeeld ‘De clini clowns’. Maar er is 

nog genoeg ludieks te bedenken.  

(Noot van de redactie: het zijn wel 

steeds dezelfde spelers die hieraan 

meedoen. Van de teams die meedoen, 

met 36 spelers, waren er maar twee uit 

de nieuwe lichting. Daar moet iets op 

gevonden worden)!  

 

 
Team The Rolling Boules  
 

 
Team 2  

 

 

De bar werd gerund door Dirk Heidt, 

bijgestaan met enkele vrijwilligers, o.a. 

door Hanny Beekhuizen, Riet Arnoldus 

en Ineke Buijtendorp, die vooraf de 

prijsuitreiking een hartelijk applaus 

kregen.     

De prijzen waren niet mis deze keer, zie 

de foto’s van de prijswinnaars.                          
 

 
Vive la France  

 

 
The Bulldozers  

 

 
The Smileys  
 

 
Vriendschap vergroot het geluk en vermindert 
ellende, door onze vreugden te verdubbelen, en 
ons verdriet te delen. 
 
Marcus Tullius Cicero 
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En weer was de hoofdprijs een 
slagroomtaart van 

 
 

 
Nr. 1 The Smileys  
 
 
 

 

 

 
     Nr. 2 The Bulldozers 

 

 
     Nr. 3 Team 3  
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Finale Clubkampioenschap pointeren - Ton Kant tegen Theo van der Tak.  


